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 مؼدمي ادمفػ

 ويعد: احلؿد هلل وافصالة وافسالم ظذ شقدكو رشقل اهلل

 احلؿد هلل، وافصالة وافسالم ظذ شقدكو رشقل اهلل.

 وبعد: 

ؾفذه أبرز افػتووى افتل شؿعتُفو فشقخـو مصطػك بـ افعدوي حػظف اهلل، َظْز 

صػحتف افرشؿقي ظذ )افػقس بقك(، وظز افؼـقات افػضوئقي ــ: )افرمحي(، 

 و)افـدى(، و)صػو(...وؽرهو.

ًُ يف مجعفو يف ُؽرة ص هـ( أـتقبر، شـي 1441فر َصَػر، فعوم )وؿد َذظ

 م(.9119)

 وؿصدي مـ ذفؽ كؼ افعؾؿ افـوؾع، واهلل ادستعون.

وفقس معـك كؼع هلذه افػتووى أكـل أواؾؼ افشقخ ظؾقفو ـؾفو، وإكام أواؾؼ ؾضقؾتف 

 ظذ بعضفو وأخوفػف يف بعضفو أَخر.
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 وـتبف افبوحٌ ادحؼؼ: أمحد بـ حمؿقد آل رجى.

 مك. -ذؿقي -مرـز مـشلة أبق ظؿر -بـ افقفقدؿريي خوفد 

 م9191ؾزاير 1هـ  ادقاؾؼ افسبً  1441مُجودى أخرة  7

 (. 119) 11191962998هوتػ: 

 (.119)11559527691واتس أب: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6 

: رجؾ َأْؿَسؿ أكف فـ يػعؾ صقًئو ُمعقَّـًو، ثؿ بعد ذفؽ 511س

 َؾَعؾ ذفؽ افقء، ؾام احُلْؽؿ؟

د افقؿغ ؾعؾقف ـػورة يؿغ، إضعوم َظَؼة  ج: إذا ـون ؿد َظؼَّ

 مسوـغ.

: إموم شجد شجدتغ زيودة بعد افتشفد، ؾفؾ ُيتََّبع 519س

 يف افزيودة؟

ج: ٓ ُيتَبع اإلموم ذم افزيودة وٓ ذم افـؼصون. وهق رأي 

 اجلؿفقر.

 : مو ُحْؽؿ افشفودة بحؼ يف بالد ٓ ََتؽؿ بؼع اهلل؟512س

ؼ واجبي مـ ؽر ارتقوب، واحلوـؿ بغر ذع ج: افشفودة بوحل

 اهلل متحؿؾ حلؽؿف وحُموَشى ظؾقف.
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 : مو رأيؽؿ يف ـتوب ))ََنٍْ افبالؽي((؟514س

ج: مل َيثبً ظـ أمر ادممـغ ظع بـ أيب ضوفى، رّت اهلل ظـف 

 وظؾقف افسالم.

: مو ُحْؽؿ ؿراءة افػوَتي شبع مرات ظذ افطعوم افذي 515س

 ـْع احلسد؟يلـؾف افطػؾ: دَ 

 ج: ٓ َيثبً ذم ذفؽ رء.

 : مو ُحْؽؿ تعؾؿ افؾغي إجـبقي؟516س

 ج: ٓ بلس بتعؾؿفو، خوصي مع آحتقوج إفقفو.

وؿد َأَمر افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ زيد بـ ثوبً أن يتعؾؿ  

افرسيوكقي، وؿول: ))إين ٓ آمـ هيقد ظذ ـتوبـو(( ؾَتَعؾََّؿفو ذم 

 مخسي ظؼ يقًمو.
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: صخص يف اخلومسي وافثالثغ مـ افعؿر، هؾ فق 517س

 َضَؾى افعؾؿ بعد هذا افسـ يؽقن فف صلن ؾقف؟

 ج: إذا ابتغقً بف وجف اهلل شُتؽَرم ذم افداريـ إن صوء اهلل.

: صخص َأْحَدث حدًثو أصغر  أثـوء آؽتسول، ؾفؾ 518س

 ُيعقد آؽتسول أو ُيؽؿؾ؟

 :تؾؽ مسلفي فؾعؾامء ؾقفو أـثر مـ ؿقلج: 

 ؾِؿـ افعؾامء َمـ ؿول: ُتؽؿؾ.  

 ومـفؿ َمـ ؿول: َتبدأ مـ أول إمر.

أن تلخذ بوٕحقط، وَتبدأ مـ أول إمر، مـ ؽر  وأختور فؽ

 إفزام.
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: مو صحي حديٌ: ))شقرة افَػَؾؼ َأَحىُّ افسقر إػ 519س

 اهلل((؟

 ج: ٓ أظؾؿ فف أصاًل.

 رَّ مَ ديٌ:  : مو معـك: )ـون ٓ َيستس مـ افبقل( يف ح511س

بون، ومو عذَّ إَنام فقُ ))افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ بؼزيـ، ؾؼول: 

ستس مـ افبقل، وأمو أمو أحدمهو ؾؽون ٓ يَ  :بون يف ـبرعذَّ يُ 

 ((؟ر ؾؽون يؿق بوفـؿقؿيأَخ 

 هـوك تػسران أحدمهو أصفر مـ أَخر:ج: 

سك ؾفق أكف ٓ حيسز مـ افبقل، أي: يَ  أمو افتػسر إصفر:

 افبقل يرتد إػ بقفف ومالبسف.

ٓ َيسس كػسف أثـوء افتبقل، بؾ يرى ظقرتف  وافتػسر افثوين:

 كوس آخرون. 
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 وإول أصفر.

 ؟افقضقء: هؾ ُؽْسؾ اجلـوبي جيزئ ظـ 511س

ج: كعؿ، ؿول ظبد اهلل بـ ظؿر رّت اهلل ظـفام: وأي وضقء 

 أـؿؾ مـ افُغْسؾ؟!

 معـي(( ترجقح ؾؼط؟ أم : هؾ َتؼقؼؽؿ فـ))ؾؼف افسُّ 519س

 بقون ضريؼي افسجقح وشببف؟

 ج: افتعؾقؼوت خمتكة اختصوًرا ممدًيو فؾغرض إن صوء اهلل.

: هؾ يصح أن َأدُخؾ ملمقًمو ٕصع صالة ادغرب 512س

 خؾػ إموم يصع صالة افعشوء؟

 ج: تؾؽ مسلفي ُُتِْدث خؾاًل ذم افصالة ؾال تػعؾفو.

بعد ذفؽ ادغرب افذي ؿد  َصؾِّ معفؿ افعشوء، ثؿ َصؾِّ  

 ؾوتؽ. وهذا رأي ظدد مـ أهؾ افعؾؿ.



 
11 

: موذا َيصـع َمـ َوَجد يف ثقبف كجوشي ٓ َيدري مـذ 514س

 متك؟

ؾصالتف صحقحي وٓ رء ظؾقف، وُيغرِّ  إذا ـوكً كجوشيج: 

 .د ذفؽادالبس بع

ؾقعقد افصؾقات افتل صالهو مـ آِخر  أمو إذا ـوكً جـوبي، 

 أن يغتسؾ. كقمي كومفو، بعد

ـ رأى صوحى بالء، ؾؼول: مَ : مو صحي حديٌ: ))515س

ؾـل ظذ ـثر ممـ ضَّ احلؿد هلل افذي ظوؾوين ممو ابتالك بف، وؾَ 

مو  ،و مو ـون، إٓ ظقيف مـ ذفؽ افبالء ـوئـً ؼ تػضقاًل ؾَ َخ 

 ((؟ظوش

 ج: احلديٌ ضعقػ اإلشـود.
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 : مو ُحْؽؿ اشؿ )ريؿ(؟516س

 ج: ٓ موكع مـف.

 ُحْؽؿ ؾقائد افبـقك؟: مو 517س

ك )ؾقائد( بؾ ؾقفو  ج: ؾقائد افبـقك حرام، وٓ َيصؾح أن ُتسؿَّ

 ـؾ ادضور.

 : هؾ ُتدَرك افرـعي بوفرـقع؟518س

ًْ فف رـعي.  ج: َمـ َأْدَرك اإلموم راـًعو، ُحِسب

 : مو صحي صالة َمـ يصع وهق يداؾع إخبَثغ؟519س

 ج: صالتف جوئزة مع افؽراهي.

 حديٌ افـفل ظـ إـؾ ظذ جـوبي؟ : مو صحي591س

 ج: تؾؽ فػظي معؾقفي ذم ))صحقح مسؾؿ((.
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وافؾػظي إصح: أيـوم أحدكو وهق ُجـُى؟ ؿول: ))كعؿ، إذا 

ى؟ ؿول: كعؿ، ـُ أحدكو وهق ُج  لـؾأيتقضل((. وردت بؾػظ: 

 وفؽـفو هبذا افؾػظ صوذة. إذا تقضل.

ر( مـ أشامء اهلل؟591س  : هؾ )ادَُسعِّ

 :))ُشــ أيب داود((ج: ورد ذم 

ر عْ يو رشقل اهلل، ؽال افسعر ؾسِّ  :افـوس ظـ أكس، ؿول: ؿول 

 !فـو

ر عِّ َس إن اهلل هق ادُ ))ؾؼول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ:  

افؼوبض افبوشط افرازق، وإين ٕرجق أن أفؼك اهلل وفقس أحد 

 .((مـؽؿ يطوفبـل بؿظؾؿي ذم دم وٓ مول
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ي افظفر افؼبؾقي بعد افظفر دـ : هؾ جتقز صالة ُشـ599س

 ؾوتتف؟

 ج: ٓ بلس بذفؽ.

 : هؾ جتقز ؿراءة أذـور افصبوح بعد ضؾقع افشؿس؟592س

 ج: كعؿ دـ ؾوتتف.

: مو ادؼصقد بـ)احَلْؿق( يف حديٌ: ))احَلْؿق 594س

 ادقت((؟

 ج أؿربوء افزوج افرجول: ـلخقف وابـ ظؿف.

َٓ  }: مو معـك ؿقفف تعوػ: 595س ايِن  َّٓ َزاكَِقًي َأْو افزَّ  َيـْؽُِح إِ

يً  ـَ  ؟[2]افـقر:  {ُمْؼِ

افزاين ٓ يطووظف ظذ زكوه إٓ  ادعـك افذي ظؾقف اجلؿفقر:ج: 

 زاكقي مـ أمثوفف، أو مؼـي ٓ ترى حرمي افزكو.
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ْعر افذي بغ افػخذيـ؟596س  : مو ُحْؽؿ َحْؾؼ افشَّ

 ج: هق توبع  فَشْعر فعوكي.

ذ افزواج آمتـوع ظـ متوبعي : هؾ مـ احِلداد ظ597س

 )افػقس بقك(؟

 ج: فقس هذا مـ احِلداد ذم رء.

 : مو ُحْؽؿ رجقع إب يف هبي أظطوهو فقفده؟958س

افراجع ذم هبتف ـوفؽؾى َيرجع ذم  يؼقل مجفقر افعؾامء:ج: 

ؿقئف، إٓ أكف ُيستثـك مـ ذفؽ افقافد ؾقام َوَهى فقفده: ؾؾؾقافد 

 أن َيرجع ؾقف. 

بِقَثوُت فِْؾَخبِقثَِغ  }و تػسر ؿقفف تعوػ: : م959س اخْلَ

بِقُثقَن فِْؾَخبِقَثوِت َوافطَّقَِّبوُت فِؾطَّقِّبَِغ َوافطَّقُِّبقَن فِؾطَّقَِّبوِت   {َواخْلَ

 ؟[96]افـقر: 
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افؽؾامت افطقبي ََترج مـ افطقبغ،  ادعـك وبوهلل افتقؾقؼ:ج: 

رو افؽؾامت افطقبي ومَ   صدرهو.وافطقبقن هؿ ُمَصدِّ

أن افشخص افطقى يبحٌ ظـ امرأة ضقبي  وؿقٌل آَخر:

فؾزواج هبو، وفؽـف ؿد يراهو ذم افظوهر ضقبي، وفؽـفو َُتؿؾ ذم 

 ضقوهتو خبًثو.

 : هؾ جيقز ضؾى افدظوء مـ صخص؟561س

 ج: كعؿ، جيقز.

))َمـ فؼل مـؽؿ ُأويًسو،  وؿد ؿول افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: 

 فف((.ؾؾَقطؾى مـف أن َيستغػر 

 اشَتغِػر يل يو أويس!  وؿول ظؿر ٕويس: 

ادُع اهلل فـو  وؿوفً أم افدرداء فزوج ابـتفو ظبد اهلل بـ صػقان:

ًُ زوجل أبو افدرداء َيـؼؾ ظـ افـبل  صذ اهلل بخر: ؾنين شؿع
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مو مـ ظبد مسؾؿ يدظق ٕخقف بظفر )) أكف ؿول: -ظؾقف وشؾؿ

 ((.ثؾؽ: وفؽ بؿِ ؾَ افغقى، إٓ ؿول ادَ 

وِحُر اْدُع َفـَو َربََّؽ باَِم َظِفَد  َيو } ؿول ؿقم مقشك دقشك:و َف افسَّ َأيُّ

ـَو دَُْفَتُدوَن   .[99]افزخرف:  {ِظـَْدَك إِكَّ

ؿول   صذ اهلل ظؾقف وشؾؿأن افـبل  وورد يف حديٌ ضعقػ

 فعؿر:

 ))ٓ َتـَْسـو يو ُأخل مـ صوفح دظوئؽ((.

 ً افؼوتؾ فؾؿسؾؿغ؟: هؾ جيقز فعـ ُروح افظومل ادق561س

 افؾعـ ظذ اإلمجول ُيبوح فؾشخص.ج: 

 ؾوَْٕوَػ ترـف.  فؾُؿعغَّ أمو افؾعـ  

َٓ }، ؾؿام جوء ؾقف ؿقفف تعوػ: أمو افؾعـ ظذ شبقؾ اإلمجول َأ

 .[88]هقد:  {َفْعـَُي اهللَِّ َظَذ افظَّودَِِغ 
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قفقد وؿول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف  وشؾؿ: ))فعـي اهلل ظذ اف

 وافـصورى...((.

وافـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  أمو فعـ ادُعغَّ ؾدب اخلالف ؾقف،

))افؾفؿ افعـ ؾالًكو وؾالًكو(( ٕؿقام أحقوًكو مـ أهؾ  ؿول:

 افؼك.

هَبُْؿ  }ؾـزل:  ٌء َأْو َيُتقَب َظَؾقِْفْؿ َأْو ُيَعذِّ َْمِر َرْ ْٕ ـَ ا َفْقَس َفَؽ ِم

ُْؿ َطودُِقَن   .[828ل ظؿران: ]آ {َؾنَِّنَّ

 : هؾ هـوك أيوم ُتْؽَره ؾقفو احلجومي؟569س

 ج: فقسً هـوك أيوم مؽروهي فؾحجومي ؾقفو.

وـؾ حديٌ ؾقف َتؼقُّد احلجومي بققم معغ: ـوفسوبع ظؼ أو 

 ٓ يصح. -افثومـ أو افتوشع ظؼ
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ًُ 562س ًُ متلخًرا، وصؾق إلموم، ؾزاد اإلموم مع ا: جئ

 صاليت ـؿسبقق؟ رـعي شفًقا، ؾفؾ أحتسبفو مـ

ج: كعؿ، احَتِسبفو فـػسؽ رـعي: ٕكؽ َتبـل ظذ ظدد رـعوت 

 كػسؽ.

ديؼ أن 564س : رجؾ صذ بعبوءة صديؼف، ؾوشتحك افصَّ

 ُُيزه أن افعبوءة كجسي، ؾفؾ تصح افصالة؟

 ج: افصالة صحقحي.

 : هؾ ادرض ظؼوب مـ اهلل وتؽػر فؾذكقب؟565س

 فدرجوت.ج: ؿد يؽقن ـذفؽ، وؿد يؽقن فرؾعي ا

ؾؼد ُيبتذ بودرض  ؾنذا ـون افشخص منًؾو ظذ كػسف،

 ـعؼقبي.
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ًْ َأْيِديُؽْؿ  }وؿد ؿول تعوػ:  َسَب ـَ ـْ ُمِصقَبٍي َؾباَِم  َوَمو َأَصوَبُؽْؿ ِم

ثٍِر  ـَ ـْ   .[03]افشقرى:  {َوَيْعُػق َظ

ؾؾعؾف فرؾعي  أمو إن ـون افشخص صوحًلو وابُتع بؿرض،

 افدرجوت.

صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: ))أصد افـوس بالء  ؿول رشقل اهلل

 إكبقوء، ثؿ إمثؾ ؾوٕمثؾ((.

 : مو ُحْؽؿ افطبقبي افتل تعؿؾ فقاًل يف ادستشػك؟566س

ج: ُيـظر حلوهلو، هؾ هـوك َخؾقة مع رجؾ أجـبل، أو مع 

 جمؿقظي كسوء بعقًدا ظـ افػتـي؟

: إذا خوفػ َؾْرد أو مجوظي يف أصؾ مـ أصقل افديـ، 567س

ظقن؟ؾف  ؾ ُيبدَّ

 ج: ـؾ رء بَحَسبف.
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: هؾ جيقز فؾُجـُى أن يؼرأ افؼرآن افؽريؿ دون مس 568س

 ادصحػ؟

ج: كعؿ، وحديٌ ظع رّت اهلل ظـف: )ـون افـبل صذ اهلل 

ظؾقف وشؾؿ يؼرأ افؼرآن، ٓ حيجبف رء إٓ اجلـوبي( ٓ َيثبً 

 ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.

ـي ظد569س  م وصؾ افشورب بوفؾحقي؟: هؾ مـ افسُّ

 ج: فقس ذم ذفؽ كص ظـ رشقل اهلل ظؾقف افصالة وافسالم.

: مو ُحْؽؿ أضػول إكوبقى؟ ظؾاًم بلن افطبقبوت هـ 571س

 مـ يؼؿـ بذفؽ.

 ج: ٓ بلس بذفؽ، إذا ـوكً افطبقبوت أمقـوت.
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: هؾ مـ ادؿؽـ وجقد مسجِد ِِضار ؽر افذي ـون 571س

 وافسالم؟ افـبل ظؾقف افصالة ظفديف 

 ج: كعؿ، ؿد يتقاجد.

ـْ َأَتك اهللََّ بَِؼْؾٍى َشؾِقؿٍ }: مو تػسر ؿقفف تعوػ: 579س َّٓ َم  {إِ

 ؟[89]افشعراء: 

 ج: شؾقؿ مـ افؼك، ظـد أـثر افعؾامء.

 : هؾ جيقز هتـئي افـصورى بلظقودهؿ؟572س

 أظقودهؿ َتوفػ ديــو إنج: 

َمو َؿَتُؾقُه َوَمو وَ }ؾـحـ كؼقل ذم صلن ادسقح ـام ؿول اهلل: 

ـْ ُصبَِّف هَلُؿْ 
 .[857]افـسوء:  {َصَؾُبقُه َوَفؽِ

وهؿ يؼقفقن: )ُصؾِى يقم اجلؿعي، وؿوم يقم إحد( 

 ويصـعقن فذفؽ يقم افؼقومي.
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ؾؽقػ َّنـئفؿ هبذا وهذا ُُيوفػ ُمعتَؼدكو؟! ؾِؿثؾف ٓ هُيـَّل بف  

 أحد.

 : َمـ هـ اإلموء؟574س

 عـ وُيشَسيـ ذم افزمـ إول.ج: إموء أو َظبقد ــ ُيبَ 

 وـوكً افـسوء تمخذ شبويو حرب آن ذفؽ.

 : مو ُحْؽؿ َمـ يعطس يف افصالة وحيؿد اهلل؟575س

 ج: ٓ بلس بذفؽ.

دوين يف افصالة((؟576س  : مو صحي حديٌ: ))ٓ ُتسقِّ

 ج: فقس بحديٌ.

 

 



 
24 

 : مو رأيؽؿ يف ))تػسر أيب افسعقد((؟577س

ؾقف مقاضـ ؾقفو خؾؾ، ومقاضـ ج: ))تػسر أيب افسعقد(( 

 ؾقفو إصوبوت ـام ٓ ُيػك.

 وفؽـ احذروا مـ افتصقؾوت وافؽالم ذم افصػوت. 

 : هؾ فؾسوحر تقبي؟578س

َٓ  }ج: ؿول تعوػ:  ُؾقا َظَذ َأْكُػِسِفْؿ  ـَ َأْْسَ ِذي ُؿْؾ َيوِظَبوِدَي افَّ

ـْ َرمْحَِي اهللَِّ إِنَّ اهللََّ َيْغِػُر افذُّ  ُف ُهَق اْفَغُػقُر َتْؼـَُطقا ِم ُكقَب ََجِقًعو إِكَّ

ِحقؿُ   .[50]افزمر:  {افرَّ

: مو ُحْؽؿ َمـ يصع وحده صالة افظُّْفر، واإلموم 579س

 يصع بوفـوس صالة افعك؟

 ُُموفِػ ؾقام أرى.ج: 
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أن يصع معفؿ افصالة افتل يصؾقَّنو ثؿ يصع مو  وافصقاب: 

 ؿد ؾوتف.

م افذي يصع افعك: صذ افظُّْفر خؾػ اإلمو وإن صوء:

 ُٓتود افصػتغ.

 : مو ُحْؽؿ َمـ مل ُُيِرج افزـوة أبًدا؟581س

 ج: ظؾقف أن ُُيِْرج افزـقات افتل ََتَؾَّػ ظـفو، وفق بعد حغ.

 : مو ُحْؽؿ إؽامض افعقـغ أثـوء افصالة؟581س

ج: ُيْؽَره، ومل َيِرد أن افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ـون يغؿض 

 ة، بؾ ورد مو يػقد ظؽس ذفؽ.افعقـغ ذم افصال

فعوئشي رّت  -وؿد دل ظذ ذفؽ ؿقفف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ

زافً تصوويره  ؾام هذا: اهلل ظـفو: ))أمقطل ظـل ِؿرامِؽ 

 َتْعِرض يل ذم صاليت((.
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ًُ اجلـي وافـور ذم  وؿقفف صؾقات ريب وشالمف ظؾقف: ))رأي

 ُظْرض هذا اجلدار((.

مل َيُزرين، ؾؼد : مو صحي حديٌ: ))َمـ حٍ و589س

 جػوين((؟

 ج: توفػ اإلشـود ٓ يصح.

: مو ُحْؽؿ إشؼوط مَحْؾ مل ُيؽؿؾ أربعغ يقًمو، وُيشؽؾ 582س

 خطقرة ظذ إم؟

ؾ خطقرة ظذ صحي إم، ومل  ج: إِن َصِفد إضبوء أكف ُيشؽِّ

وح، جوز ذفؽ.  ُتـػخ ؾقف افرُّ

 : مو ُحْؽؿ تربقي افؼطط يف ادـوزل؟584س
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فؽـ مل يؽـ ظذ ظفد افرشقل صذ اهلل ظؾقف ج: جوئزة، 

و أـز مـ حؼفو، إكام  وشؾؿ أن ُيقيِل افؼطط اهتامًمو زائًدا أو حؼًّ

 هل مـ افطقاؾغ ظؾقؽؿ وافطقاؾوت.

أمو أن تلخذهو فتـوم ذم حضـؽ ظذ افرسير، ويؽقن فؽ ؿطي  

 صديؼي... إػ ؽر ذفؽ، ؾفذا ؽؾق ذم افؼطط. 

 افؼوئؿي ُيَعد جزًءا مـ ادفر؟: هؾ افذهى افذي يف 585س

ج: كعؿ، افذهى افذي ذم افؼوئؿي جزء مـ ادفر ذم بالدكو 

 مك.

: مو افؼقل افػصؾ يف أخذ إجرة وَتديد ؿقؿتفو يف 586س

 ؿراءة افؼرآن واإلجوزة؟ 

 ج: جوئز، وإَْوَػ ظدمف.
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 إلخالص( ثالًثو بعد افدؾـ؟شقرة ا: مو ُحْؽؿ ؿراءة )587س

 ظـ افـبل ظؾقف افصالة وافسالم هذه افصػي. ج: مل َتِرد

؟588س ًٓ ر إضعوم َظَؼة مسوـغ مو  : ـقػ ُكؼدِّ

ًٓ ؾنن ربـو ؿول:  وَرُتُف إِْضَعوُم }ج: َأْضِعؿ، ٓ َُتِْرج أمقا َؾَؽػَّ

ِة َمَسوـِغَ   .[89]ادوئدة:  {َظَؼَ

 وَجفقر افعؾامء اشتدفقا هبو ظذ أن افؼقؿي ٓ دمزئ.

رء يف ؿراءة افؼرآن ظذ ادوء مـ أجؾ : هؾ ورد 589س

 افرؿقي؟

 ج: أمو ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، ؾال.

جعي؟591س  : مو ُحْؽؿ اإلصفود ظذ افرَّ

 ج: اإلصفود ظذ افرجعي واجى، فؽـ افرجعي تصح بدوكف.
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 : هؾ افصدؿي يصؾ ثقاهبو إػ ادقً؟591س

 ج: إن صوء اهلل.

 اخلطبي َك قل افصالة وؿِ ضُ  نَّ إِ : مو صحي حديٌ: ))599س

 ((؟َمئِـَّي مـ ؾؼف افرجؾ

 ج: مقؿقف، أمو ادرؾقع ؾال يصح.

وهق أن افـبل ظؾقف وهـوك مو هق أثبً مـف يف هذا افبوب،  

افصالة وافسالم ـوكً صالتف ؿصًدا وخطبتف ؿصًدا. يعـل 

 تقشًطو. وهذا أصح.

 : هؾ كحـ يف آِخر افزمون؟592س

ل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ وهق ظالمي ظذ ج: مـذ أن ُبِعٌ افـب

 اؿساب افسوظي.

 .[8]افـحؾ:  {َأَتك َأْمُر اهللَِّ َؾاَل َتْسَتْعِجُؾقُه }ؿول تعوػ: 
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ًُ عِ بُ وافـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ يؼقل: )) أكو وافسوظي ـفذه  ث

 .ن بغ افسبوبي وافقشطكرَ وؿَ  ((-ـفوتغ :أو -مـ هذه

 ؾ افقديـ يف افصالة؟: هؾ ُيـَؽر ظذ َمـ ُيرِش 594س

ـي.  ج: ُيَعؾَّؿ افسُّ

ؾؼد ؿول شفؾ بـ شعد رّت اهلل ظـف: )ُأِمركو بقضع أيامكـو  

 ظذ صامئؾـو ذم افصالة(.

وؿول وائؾ بـ ُحْجر رّت اهلل ظـف: )رأيً افـبل صذ اهلل 

 ظؾقف وشؾؿ واضًعو يده افقؿـك ظذ افقرسى ذم افصالة(.

 ه مك؟: هؾ ورد حديٌ يف جػوف مقو595س

 ج: ٓ أظؾؿ حديًثو ذم هذا افصدد.
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 : هؾ ُيثوب َمـ َأدَّى احلٍ ظـ ادقً؟596س

ـْ ُيْؽَػُروُه وَ }ج: ؿول تعوػ:  ـْ َخْرٍ َؾَؾ َظؾِقٌؿ  اهلُلَوَمو َيْػَعُؾقا ِم

 .[885]آل ظؿران:  {بِودُْتَِّؼغَ 

 : هؾ جيقز ٕحد أخذ إجرة إذا حٍ ظـ أَخريـ؟597س

 ز فف ذفؽ.ج: كعؿ، جيق

 : مو ُحْؽؿ افصالة بوفبـطؾقن افچـز؟598س

 ج: جوئزة مع افؽراهي.

بقن ؼرِّ فقلتغ ظؾقؽؿ أمراء يُ : مو صحي حديٌ: ))599س

ـ أدرك رون افصالة ظـ مقاؿقتفو، ؾؿَ مخِّ ذار افـوس، ويُ 

و وٓ و، وٓ جوبقً و وٓ ذضق  ذفؽ مـؽؿ ؾال يؽقكـ َظِريػً 

 ((؟وخوزكً 

 ج: ضعقػ اإلشـود.
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ًِ ضوفؼ( ؾام 611س ًِ ـذا ؾلك : ؿول فزوجتف: )إن ؾعؾ

 احُلْؽؿ؟

ر ـػورة يؿغ، وٓ  ج: هذا يؿغ ُمعؾَّؼ، أختور أن ؿوئؾف ُيؽػِّ

 يؼع ضالؿف.

 : هؾ ُتْؽَره زيورة افؼبقر فقاًل؟611س

ج: ٓ ُتْؽَره، بؾ ؿد زار افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ افؼبقر فقاًل 

فؾبؼقع. واحلديٌ ذم ))صحقح  دََّو َتبِعتف ظوئشي دو ذهى

 مسؾؿ((.

 : هؾ إبؾقس ـون مـ ادالئؽي؟619س

فِ  }ج: ؿول تعوػ:  ـْ َأْمِر َربِّ ِـّ َؾَػَسَؼ َظ ـَ اجْلِ وَن ِم ـَ َّٓ إِْبؾِقَس   {إِ

 .[53]افؽفػ: 
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ـْ ضِغٍ  }وؿول إبؾقس ظـ كػسف:  ـْ َكوٍر َوَخَؾْؼَتُف ِم  {َخَؾْؼَتـِل ِم

 اجلـ ُخؾِؼقا مـ كور. ومعؾقم أن [82]إظراف: 

 تؼصر اخُلطبي؟ أو: مو ُحْؽؿ إضوفي 612س

 ج: ذاك أمر كسبل.

 : مو ُحْؽؿ افسقري ادفوجر مـ بالده بعد احلرب؟614س

 ج: مضطر، موذا َيصـع؟

افؼرآن وهل كوئؿي ظذ افنير، مع   هتو: مو ُحْؽؿ ؿراء615س

 َتريؽ ؾؿفو؟

 ج: جوئز.

رُ  }ؿول تعوػ:  ـُ ـَ َيْذ ِذي  {وَن اهللََّ ِؿَقوًمو َوُؿُعقًدا َوَظَذ ُجـُقهِبِؿْ افَّ

 .[898]آل ظؿران: 
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 : مو ُحْؽؿ مسوظدة َمديـ مـ ؾقائد افبـؽ؟616س

ج: جوئز حقٌ ٓ تربطؽ بف ؿرابي، وٓ تعقد ظؾقؽ هذه 

 ادسوظدة بقجوهي.

 : مو  ُحْؽؿ صـوظي مؼوبض إبقاب مـ ذهى؟617س

 ج: ُتْؽَره.

 ))صقمقا َتِصحقا((؟: مو صحي حديٌ: 618س

 ج: ٓ َيثبً ظـ افـبل ظؾقف افصالة وافسالم.

: هؾ مـ حؼ ادرأة رؾض افرجقع أثـوء افعدة: َٕنو 619س

 تريد إمتوم افطالق؟

جعي مو دامً  ج: فقس مـ حؼفو، ؾال ُيشسط رضو ادرأة فؾرَّ

 ذم افعدة مـ تطؾقؼي رجعقي.
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ؼز، ؾ افرجؾ افدِخ افعغ تُ : مو صحي حديٌ: ))611س

 ((؟رْد ؾ افؼِ ؿَ واجَل 

 أحتوج مراجعتف ؾػل شـده بعض ادؼول. ؿول افشقخ مرة:ج: 

 ٓ يصح. وؿول بعدهو بَعَؼة أيوم:

 : مو ُحْؽؿ طفقر ـعى ادرأة يف افصالة؟611س

 ج: ُيْؽَره، فؽـ ٓ ُيبطِؾ افصالة.

 : هؾ ـؾ إحوديٌ ادُـَؽرة مردودة أم مـفو مؼبقل؟619س

 يؼ آَخر ثوبً، ُيؼبؾ مـ كوحقي افثوبً. ج: إذا ـون فف ضر

 أمو إذا مل يقجد فف إٓ هذا ادُـَؽر، ؾُقَعد ضعقًػو.
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: هؾ جيقز تشغقؾ اهلوتػ ظذ دظوء صقخ ُمَعغَّ 612س

 وافتلمغ؟

 ج: ٓ بلس.

: هؾ يلثؿ احلالق إذا حؾؼ فؾزبوئـ ؿصوت ؾقفو َؿَزع، 614س

 بعد ضؾبفؿ ذفؽ مـف؟

َٓ َتَعوَوُكقا َظَذ َوَتَعووَ }ج: ؿول تعوػ:  ُكقا َظَذ اْفِزِّ َوافتَّْؼَقى َو

ْثِؿ َواْفُعْدَوانِ   .[2]ادوئدة:  {اإْلِ

: ؿؾؿ ِمـ ذهى، هؾ ظـد وضعف يف جقى افؼؿقص 615س

 َيستقي بؾبس افذهى؟

 ج: ٓ يستقي، يو هذا اتِؼ اهلل.

 : مو ُحْؽؿ تربقي إطوؾر؟616س

 ج: مؽروهي.
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 افرجؾ بػضؾ موء ادرأة؟: مو ُحْؽؿ اؽتسول 617س

 ج: جوئز مع افؽراهي.

 : هؾ افصدؿي صػوء؟618س

ْق وادُع اهلل.  ج: َتَصدَّ

اِت َوَيْدُظقَكـَو َرَؽًبو }ؿول تعوػ:  وُكقا ُيَسوِرُظقَن ذِم اخْلَْرَ ـَ ُْؿ  إَِّنَّ

وُكقا َفـَو َخوِصِعغَ  ـَ  .[93]إكبقوء:  {َوَرَهًبو َو

 ا ـورد(؟: مو ُحْؽؿ اشتخدام )افػقز619س

د ذم وؿً افسامح، ؾال بلس بذفؽ. ًَ شُتسدِّ  ج: إذا ــ

: هؾ جيقز فؾؿرأة ظـد ظؼد افزواج أن َتشسط ظذ 691س

 افزوج أٓ يتزوج ظؾقفو؟
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ز هذا ؾريؼ مـ أهؾ افعؾؿ، وٓ بلس بف، ؾفذه ضوؿتفو  ج: جقَّ

ًْ هذا افؼط ؾال بلس بف.  وؿدرهتو، ؾنذا اصَسض

 ة ادول دستشػك إورام؟: هؾ جيقز إخراج زـو691س

ج: ٓ جيقز، ادستشػقوت َيدخؾفو افغـل وافػؼر وادسؾؿ 

 وافؽوؾر، وافزـوة ٓ دمقز فؾؽوؾر وٓ فؾغـل.

 َيؾزم أن َيؿؾؽ افػؼر افزـوة ويتكف ـقػ صوء. وأيًضو:

: مو افدفقؾ ظذ جقاز افعؿؾ حورس بـؽ مع 699س

 افؽراهي؟

طي،  فقس فؾربو ؾؼط، هق ج: افبـؽ أن أصبح متعدد إكش

 فؾربو وٕصقوء ُأَخر.

ؾودحوؾظي ظذ ادول افعوم مطؾى، وفؽـ افؽراهي فؾربو افذي  

 ذم افبـقك.
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: مو ُحْؽؿ صقر افؽرتقن ادطبقظي ظذ مالبس افـسوء 692س

 ادؾبقشي يف افبقً؟

 ج: جوئزة مع افؽراهي.

 : هؾ جيقز فؾبـً أن تتصدق ظذ أبقفو ادقً؟694س

 ؿ، جيقز.ج: كع

: َوَضع جبرة يف ذراظف وَتظفر بعض أصوبعف، ؾامذا 695س

 َيصـع ظـد افقضقء؟

 ج: َيغسؾ مو اشتطوع، ويتقؿؿ ظذ افبوؿل.

 : مو ُحْؽؿ ُصؼؼ اإلشؽون آجتامظل؟696س

 ج: ؾقفو بـقد ربقيي.
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 : مو ُحْؽؿ  مشوهدة أؾالم افؽرتقن؟ 697س

 ج: ُتؽَره.

 ـؼوب؟: مو ُحْؽؿ إفقان يف اف698س

 ج: ٓبلس مو مل تؽـ ؾتـي.

 : هؾ جتقز ضبوظي صقر إضػول ظذ ادالبس؟669س

 ج: ٓ دمقز.

 : مو ُحْؽؿ صالة افشخص مجوظي يف افبقً؟671س

ـي افصالة ذم ادسجد. ـي، افسُّ  ج: ؾوظؾ هذا مل ُيقؾَّؼ فؾسُّ

 بؾ ِمـ افعؾامء َمـ ُيمثِّؿ َمـ يصع ذم افبقً. 

ر ـؾ بُ ـ ؿرأ آيي افؽرد يف دُ مَ ): مو صحي حديٌ: )671س

 ((؟ؾ بقـف وبغ دخقل اجلـي إٓ ادقتمل حَيُ  ،صالة مؽتقبي
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 ج: ؿوبؾ فؾتحسغ، وإن ـون ؾقف افقجف أَخر أيًضو.

 : مو ُحْؽؿ افؽالم أثـوء ُخطبي اجلؿعي؟679س

 ٓ جيقز، فؽـ افصالة تصح.ج: 

 وُيستثـك:

 تشؿقً افعوضس. 

 ره.وافصالة ظذ افـبل ظـد ذـ 

 وَردُّ افسالم ظذ َمـ َشؾَّؿ ظؾقؽ. 

 : مو ُحْؽؿ افعؿؾ يف إرصقػ يف أحد اجلرائد؟672س

 ج: ٓ بلس بوفعؿؾ، وؽره أؾضؾ مـف.

 : مو ُحْؽؿ فبس افُؼبعي؟674س

 ج: ٓ بلس.



 
42 

 : مو ُحْؽؿ تصقير اإلكسون أموم افؽعبي حب و يف ادؽون؟675س

 .ؾال تػعؾ إذا ـوكً صقرة ؾقتقؽراؾقي،ج: 

ع ؾقفو بعض  أمو بوفتل تذهى وتليت ظذ ادحؿقل، ؾؼد َوشَّ

 افعؾامء.

ج كػسفو، وهل يف بالد 676س : هؾ جيقز فؾؿرأة أن ُتزوِّ

 أجـبقي بعقدة، فقس هلو ؾقفو ويل؟

 ًْ ًْ مسؾاًم ذم تزوجيفو، أو َتزوج ؾ َـّ ج: إذا مل يؽـ هلو ويل، َو

 ذم شػورة بؾدهو إن اشتطوظً.

ؾلصوب  ،خرجـو يف شػرديٌ: : مو صحي هذا احل677س

ؾسلل أصحوبف  ،ؾشجف يف رأشف، ثؿ احتؾؿ ، مـو حجررجاًل 

ؾؼول: هؾ جتدون يل رخصي يف افتقؿؿ؟ ؾؼوفقا: مو كجد فؽ 

 .ؾ ؾامتؾوؽتَس  .ؼدر ظذ ادوءوأكً تَ  ،رخصي
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ؾؼول:  ،بذفؽ ِزَ ْخ مـو ظذ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ أُ دِ ؾؾام ؿَ  

 ؾنكام صػوء افِعلّ  ؟أٓ شلفقا إذ مل يعؾؿقا ،ؾفؿ اهللتَ ؿتؾقه ؿَ ))

 ...(( احلديٌ.افسمال

 ج: ضعقػ اإلشـود معؾقل، وإن ـون معـوه َيثبً.

 : مو ُحْؽؿ فبس شؾسؾي مـ ؾضي فؾرجول؟678س

ج: ؿول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: ))َفَعـ اهلل ادتشبفغ 

 مـ افرجول بوفـسوء((.

 ؾقفو افدظوء يقم اجلؿعي؟ : مو افسوظي افتل ُيستجوب679س

 ج: حصؾ ذم ُتديدهو اختالف ـثر بغ افعؾامء.

 ومل َيثبً ذم ُتديدهو حديٌ.

واحلديٌ افذي ذم)) مسؾؿ(( أَّنو بغ صعقد اإلموم إػ أن 

 معؾقل. -تـؼيض افصالة
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 معؾقل. -وـذا افذي ؾقف أَّنو بعد افعك إػ ؽروب افشؿس

 معؾقل. -ـ يقم اجلؿعيوـذا افذي ؾقف أَّنو افسوظي إخرة م

وافذي بدا يل أن افـبل صذ اهلل  وـام ؿول احلوؾظ ابـ حجر:

 ًُ ًُ ُأظؾِؿُتفو ثؿ ُأكِسقُتفو ـام ُأكِسق ظؾقف وشؾؿ ؿول: ))إين ــ

 فقؾي افَؼْدر((.

َخص ؾؼد رق 681س : مو ُحْؽؿ َمـ ؿول: ))َمـ اتَّبَع افرُّ

 ديـف((؟

ظؾقف وشؾؿ.  ج: هق فقس بحديٌ ظـ رشقل اهلل صذ اهلل

 وهذا افذي َيعـقـل.

 : هؾ جيقز فؾؿرأة أن تمم افرجؾ يف افصالة؟681س

 ج: ٓ جيقز فؾؿرأة أن تصع إمومي بوفرجؾ.
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: مو ُحْؽؿ متوبعي اجلـوئز، واإلظالن ظـفو واإلرصود 689س

 إفقفو؟

 ج: رء حسـ، وَتعوُون ظذ افز وافتؼقى.

 : ـقػ أَتؼؼ مـ صحي إحوديٌ وضعػفو؟682س

ًَ مـ أهؾ احلديٌ،ج:   ؾؾفذا ضرائؼ َتعرؾفو. إذا ــ

ًَ ٓ  وإذا مل تؽـ مـ أهؾ احلديٌ،  ـر إن ــ ؾوشلل أهؾ افذِّ

 َتعؾؿ.

 : هؾ جيقز ؿقوم افؾقؾ بنحدى َظْؼة رـعي متقاصؾي؟684س

ًُ ظذ افتسع  ًُ ظذ رء مـ ذفؽ، إٓ أكـل وؿػ ج: مو وؿػ

 ادتقاصؾي.
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 : مو ربو افـسقئي؟685س

ده مع زيودة. و افـسقئي:ربج:   أن َتؼسض مبؾًغو إػ أجؾ، وُتسدِّ

ًُ مقٓه، ؾععٌّ 686س : مو صحي حديٌ: ))َمـ ــ

 مقٓه((؟

 ج: صحقح.

 : مو ُحْؽؿ افزظوريد أثـوء ادـوشبوت افسعقدة؟287س

 ج: حقٌ ٓ َتػتـ جوزت.

افتبؾقغ ظـ وؾوة ادقً يف مقؽرؾقن  هؾ جيقز :688س

 ادسجد؟

 بعض افبالد افتل َتـتػع بِؿثؾ هذا. ج: جوئز ذم 

ن ظذ ادـز.  وؿد َكَعك ُظَؿُر افـُّعامن بـ ُمَؼرِّ
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 : مو ُحْؽؿ احلـي افسقداء فؾـسوء؟689س

 ج: جوئزة.

 : ـقػ َُتَسى زـوة افتجورة؟691س

ك ادول ـؾف، إذا َبَؾغ  َـّ ج: يـضؿ افربح إػ رأس ادول وُيز

ل ِـّ  %(. 2،5ربع افعؼ، أي: ) افـصوب وَحوَل ظؾقف احلَْقل، ُز

 : مو ُحْؽؿ تشؼر ادرأة صعر حقاجبفو؟691س

 جوئز بضقابط: ج: 

ْعر وفق بعد حغ. مـفو:  أٓ تؽقن ادودة ادستعؿؾي ُتزيؾ افشَّ

 ٓ ُتدفِّس بف ظذ خوضى. وـذفؽ: 

 وٓ تتزج بف فرجول أجوكى. 
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فسقء وٓ تؽـ مـ افـسقة افؾقايت يدظقن إػ اهلل، ؾُقظـ هبو ا 

 وادؽروه.

 : هؾ مجقع افػقاـف فقس ظؾقفو زـوة؟699س

 تؾؽ مسلفي خالف بغ أهؾ افعؾؿ:ج: 

 ٓ زـوة ظذ اخلرضاوات وافػقاـف.  ؾوجلؿفقر يؼقفقن: 

وَيستدفقن بحديٌ ضعقػ وهق: ))فقس ظذ اخلرضاوات 

 زـوة((.

 .أمو إحـوف ؾرون ؾقفام افزـوة. وأختور ؿقهلؿ

وَن ُمَتَشوهِبًو َوَؽْرَ ُمَتَشوبٍِف  }عوػ: وؿد اشتدفقا بؼقفف ت مَّ َوافرُّ

ُف  ُؾقا إِكَّ َٓ ُترْسِ ُف َيْقَم َحَصوِدِه َو ـْ َثَؿِرِه إَِذا َأْثَؿَر َوآُتقا َحؼَّ ُؾقا ِم ـُ

ؾِغَ   .[898]إكعوم:  {َٓ حُيِىُّ ادُْرْسِ

ـْ  َيو}وبؼقفف تعوػ:  ـَ آَمـُقا َأْكِػُؼقا ِم ِذي َو افَّ َسْبُتْؿ َأهيُّ ـَ َضقَِّبوِت َمو 
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ٌَ ِمـُْف ُتـِْػُؼقَن  ُؿقا اخْلَبِق َٓ َتقَؿَّ َْرِض َو ْٕ ـَ ا َوِِمَّو َأْخَرْجـَو َفُؽْؿ ِم

َّٓ َأْن ُتْغِؿُضقا ؾِقِف َواْظَؾُؿقا َأنَّ   {َؽـِلٌّ مَحِقدٌ اهللَ َوَفْسُتْؿ بِآِخِذيِف إِ

 .[267]افبؼرة: 

مـو692س ك بسققؾـو يو بـ : مو صحي ؿِصي: )...فَؼقَّ

 اخلطوب(؟

 ج: ٓ تصح.

ًٓ مـ بعض ادستضعػغ مـ بالد 694س : صخص َأَخذ مو

بعقدة، وهق أن ٓ يعرؾفؿ ويريد افتقبي ورد ادول، ؾامذا 

 َيصـع؟

ْق بف  ج: ابحٌ ظـفؿ ؿدر آشتطوظي. وإِْن َظَجْزَت ؾَتَصدَّ

 ظـفؿ.
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فؽـل : مو ُحْؽؿ إـؾ مـ أصجور مثؿرة فقسً يل، و695س

 اصتفقتفو؟

ورد يف هذه ادسوفي حديٌ ـ  مو زفـو بصدد افؼقل افـفوئل ج: 

) يو صوحى : ))إذا جوء أحدـؿ إػ بستون ؾؾقؼؾ: ؾقف ـ

ـي ُخبْ وٓ تتخذ  ْؾ ثالث مرات، ؾنن أجوبؽ، وإٓ ؾؽُ  (افبستون

 أو خبقئي((.

 ؾِؿـ افعؾامء َمـ ُيضعِّػ هذا احلديٌ، وَيستدل بحديٌ:

 ظذ ادسؾؿ حرام، دمف وموفف وِظرضف((.))ـؾ ادسؾؿ 

ز أيًضو َيستدل بحديٌ: غرس مو مـ مسؾؿ يَ )) وفؽـ ادُجقِّ

و، ؾقلـؾ مـف ضر أو إكسون أو هبقؿي، إٓ زرع زرظً و أو يَ ؽرًش 

 ((. ـون فف بف صدؿي
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ؾ زوجتف إذا موتً؟696س  : هؾ فؾرجؾ أن ُيغسِّ

ؾفو.  ج: كعؿ، فف أن ُيغسِّ

ًُ  ظـفو: ؿوفً ظوئشي ريض اهلل ًُ  فق ــ مـ أمري مو  اشتؼبؾ

 .صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؽر كسوئف ؾ افـبلَّ سَّ ، مو ؽَ اشتدبرُت 

ع رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مـ َج رَ  وؿوفً أيًضو:

و ذم رأد، وأكو أؿقل: وا داظً ؼقع، ؾقجدين وأكو أجد ُص افبَ 

مو ))ثؿ ؿول:  ((رأشوه بؾ أكو يو ظوئشي وا))ؾؼول:  !رأشوه

ًِّ  كِ َض  ًُ  فق م ، ِؽ وـػـتُ  ِؽ ؾتُ سَّ ، ؾغَ ظؾقِؽ  ؿبع، ؾؼؿ

 ًُ  ؟((.ِؽ ، ودؾـتُ ظؾقِؽ  وصؾق

( ؾقفو ـالم، فؽـ هلو صوهد وهق ِؽ ؾتُ سَّ ؾغَ وإن ـوكً فػظي: )

 فػظي: )هلَقَّئُتِؽ(.

ؾ زوجتف إذا موتً.  جيقز فؾرجؾ أن ُيغسِّ
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ؾ زوجفو إذا موت.   وجيقز فؾؿرأة أن ُتغسِّ

؟ : هؾ جيقز إخراج697س ًٓ  زـوة افػطر مو

 ج: اجلؿفقر ظذ ظدم اجلقاز: فؼقل ابـ ظؿر رّت اهلل ظـفام:

و مـ و مـ متر، أو صوظً ض رشقل اهلل زـوة افػطر صوظً  رَ ؾَ )

 ...( احلديٌ.صعر

: إذا اظتؿركو ظـ صخص أو تصدؿـو ظـف، ؾفؾ حُيِس 698س 

 وَيػرح بذفؽ؟

 ج: إن صوء اهلل هذا يصؾ ثقابف فؾؿقً.

 ؾال أظؾؿ صقًئو مـ ذفؽ. حُيِس أو َيشعر بف، أمو ـقكف 
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 : هؾ افزواج بشفودة رجؾ وامرأتغ بوضؾ؟699س

ٓ َتصؾح صفودة ادرأة ذم افزواج، وٓ  اجلؿفقر يؼقفقن:ج: 

 افطالق، وٓ احلدود.

 : مو هق إَؿِط؟711س

 ج: هق احلؾقى ادجػػ.

 : هؾ )اجلؿقؾ( اشؿ مـ أشامء اهلل؟711س

قام أؾفؿ صػي مـ صػوت اهلل: حلديٌ: ))إن ج: )اجلؿقؾ( ؾ

 اهلل َجقؾ حُيى اجلامل((.

ومل َيِرد ظـ افسؾػ افسمال بوشِؿ )َجقؾ( ؾال تؼؾ: يو َجقؾ 

 اؾعؾ يل ـذا وـذا.
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 : هؾ يف إدوس زـوة؟719س

ؾػقف زـوة ُظروض  إذا ـون افشخص توجًرا يف إدوس،ج: 

 دمورة. 

ف، ٓ زـوة ذم حع إدوس. ؾال زـوة ؾق أمو افتحع بوٕدوس

 وإكام افزـوة ذم ُحع افذهى وافػضي.

 : مو ُحْؽؿ افؼقل فؾُؿؾتِزم: )يو مقٓكو(؟712س

ج: فقس هـوك اشؿ )ادُؾتِزم( و)ٓ مقٓكو( ـنضالق ظذ 

 افصوحلغ، إكام ؾالن رجؾ صوفح.

 : هؾ )افبوؿل( مـ أشامء اهلل؟714س

 افذي جوء ذم افؽتوب ج: فقس )افبوؿل( مـ أشامء اهلل، إكام

َراِم }افعزيز: ـْ ]افرمحـ:  {َوَيْبَؼك َوْجُف َربَِّؽ ُذو اجْلاََلِل َواإْلِ

27]. 
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: يقم افؼقومي تليت ظجقز ؾوجرة ـرهيي افرائحي 715س

 تضحؽ ظؾقـو، وهل افدكقو. مو مدى صحي هذا افؽالم؟

 ج: فقس فف أصؾ.

ًُ فؾرـعي افثو716س  فثي؟: مو ُحْؽؿ رؾع افقديـ إذا ؿؿ

 ج: هـوك أحوديٌ كػً هذا افرؾع، وأحوديٌ أثبتتف.

ًَ أحقوًكو، جوز فؽ.  ًَ أحقوًكو وترـ  ؾنِْن ؾعؾ

: مو ُحْؽؿ إفؼوء ادرأة افسالم ظذ زمالئفو افرجول يف 717س

 افعؿؾ؟

 ج: ٓ بلس إذا ـوكً افػتـي ملمقكي.

: مو صحي حديٌ: ))إن فؾؼز ضؿي، فق كجو مـفو 718س

 عد بـ معوذ((؟أحد فـجو مـفو ش
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 ج: ٓ َيثبً هذا اخلز.

 : مو صحي حديٌ: ))خر إشامء مو ُظبِّد ومُحِّد((؟719س

 ج: ٓ َيثبً.

: أيـ ـون ُيصع افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ُشـي 711س

 افػجر؟

 ج: ذم ؽوفى أحقافف ُيصؾقفو ذم افبقً.

 : مو ُحْؽؿ ؿقل يقم اجلؿعي: )مجعي مبورـي(؟711س

:ج:  ًَ هؾ وردت هذه ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف  إذا شلف

 ؟ وشؾؿ

 مل َتِرد ظـ افـبل ظؾقف افصالة وافسالم. ؿؾً:
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 : مو ُحْؽؿ هدم ادؼوبر وَكْؼؾ اجلثٌ: فبـوء ـقبري؟719س

ج: ٓ بلس بذفؽ: ؾؿسجد رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ 

يً. بً ُشقِّ ، وكخاًل ُؿطِع، وُخرِّ ًْ  ـون ؿبقًرا ُكبِش

 و ُحْؽؿ فبس افؼػوزات فؾؿـتؼبي؟: م712س

 ج أراه ٓزًمو هلو.

 : متك ُيؽؾَّػ افشخص؟714س

 ج: إذا بؾغ حقاػ مخسي ظؼ ظوًمو، فؽـ افعزة بوفبؾقغ.

وم؟715س  : مو ُحْؽؿ أجر احَلجَّ

 جوئز مع افؽراهي.ج: 

ؾألن افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ احتجؿ،  أمو وجف اجلقاز،

 وأظطك احلجوم أجره.
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ؾألن افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ورد ظـف أكف  ؽراهي،أمو اف

وم خبقٌ((.  ؿول: ))َأْجر احلَجَّ

: مو ُحْؽؿ َمـ ُيػتل بتحريؿ تعؾقؿ اإلكوث ـؾفـ 716س

 بسبى آختالط؟

 ج: ٓ جيقز فف ذفؽ، هذا شقَرض افـوس هبذه افػتقى.

 : مو ُحْؽؿ ؿقل: )يو َشتَّور يو رب(؟717س

تَّور( فقس مـ   أشامء اهلل احلُسـك.ج: )افسَّ

م حويف افؼدمغ؟ 718س  : مو ُحْؽؿ دخقل احَلامَّ

 ج: إذا ـون احلامم كظقًػو، جوز.

: هؾ افشقخ حمؿد بـ ظبد افقهوب يؼقل بوفعذر 719س

 بوجلفؾ؟
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 ج: ٓ، افشقخ حمؿد بـ ظبد افقهوب ٓ َيعذر بوجلفؾ.

وهذا ِمـ افذي ٓ كقاؾؼ ظؾقف افشقخ حمؿد، رمحي اهلل تعوػ  

 ظؾقف.

ؾوفشقخ حمؿد بـ ظبد افقهوب مع أكف مـ ظؾامء ادسؾؿغ وَكَػع 

فؽـ ـَبَؼ فف بعض إخطوء، فقس  اهلل بف كػًعو ظظقاًم،

 بؿعصقم.

ظدم ظذره  وِمـ أصد هذه إخطوء ـ مـ وجفي كظري ـ 

 بوجلفؾ، وهذا واضح وَجّع ذم ـتوبف ))افتقحقد((.

ًُ بتحؼقؼ هذا افؽتوب، ؾػضاًل   ظـ بعض وؿد ؿؿ

إحوديٌ افضعقػي افتل بف، رأيف واضح وَجّع ذم ظدم افعذر 

بوجلفؾ، ذم ُتؼقؼل فؽتوب: ))ظؼقدة ادقحديـ ذح ـتوب 

ًُ ظذ هذه اجلزئقوت.  افشقخ حمؿد بـ ظبد افقهوب((، وَظؾؼ
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 إٓ أكـو ٓ كقاؾؼف ظذ ؿقفف بعدم افعذر بوجلفؾ:فف ؾؿع حمبتـو  

 ظؼات إدفي. وذفؽ ٕن افعذر بوجلفؾ ظؾقف

ح، ؾؽقػ ُأمده 791س ًُ مـ أصحوب افؼؾى ادَُصػَّ : إذا ــ

 بودوء؟

 ج: حديٌ افؼؾى ادصػح هذا ٓ َيثبً وٓ يصح.

 :  مو ُحْؽؿ تزويٍ افثقى فـػسفو؟791س

 ج: زواجفو بوضؾ: ؾال كؽوح إٓ بقيل.

 مـ افعؾامء ظز افققتققب؟ : هؾ جيقز َأْخذ افعؾؿ799س

 ج: ٓ بلس بذفؽ.

 : مو ُحْؽؿ تدريٍ افؾحقي؟792س

 ج: مل َيِرد هذا ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.
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 : مو صحي حديٌ: ))ٓ ُتَشبِّفقا افقتر بودغرب((؟794س

 ج: ذم شـده ضعػ.

ًُ ُأصؿر افؼؿقص وافبـطول ضقل افققم، ؾفؾ 795س : إذا ــ

 جيقز يل أن أصع ظذ هذا افـحق؟

افتشؿر وٓ َتؽػً ذم  ج: اجلؿفقر ظذ أكؽ تػؽ هذا

 افصالة، شقاء ؿبؾ دخقهلو أو أثـوءهو.

 : هؾ دس افؽؾى أو فعوبف َيـؼض افقضقء؟796س

 ج: ٓ َيـؼض افقضقء، اؽسؾ ؾؼط يدك.

: هؾ جيقز يف افعؼقؼي أن تؽقن افبؼرة ظـ شبعي، أي: 797س

 ثالثي أوٓد وبـً، أو ظـ شبع بـوت؟

ز ذفؽ ؾريؼ مـ افعؾامء. وأتؼج:   ؾد ؿقهلؿ: فميت:َجقَّ
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 ًٓ ؿقوًشو ظذ إضحقي، وؿقوًشو ظذ دموء احلٍ ذم افتؿتع  -أو

 وافِؼران.

 َظؼَّ أكس رّت اهلل ظـف ظـ بـقف بَجزور. -ثوكًقو

 : مو ُحْؽؿ افصالة خؾػ إموم مبتدع؟798س

ج: إذا ـوكً افبدظي ٓ تصؾ بف إػ حد افتؽػر، جوزت 

 .افصالة خؾػف، مع أن ؽره َأْوَػ مـف

 : مو ُحْؽؿ أخذ إذكغ بوفػتؾي؟799س

 ج: ٓ حرج.

 : هؾ ُتؼَبؾ افتقبي ظـ افؼروض افربقيي؟721س

 ج: بوب افتقبي مػتقح.
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: هؾ جيقز فؾؿرأة فبس افنوال ؾقق بؾقزة َتً 721س

 افرـبي؟

ا، وافبؾقزة واشعي.  ج: إذا ـون افرسوال شوبًغو جدًّ

ء دون : مو ُحْؽؿ صبغ بعض خصالت افشعر فؾـسو729س

 بوؿل افشعر؟

 ج: جوئز ٓ موكع مـف.

: ـون مسؾؿ يؿق مع صديؼف افـكاين، ؾرأيو ؿِسقًسو 722س

 ؾَؼبَّؾ افـكاين يده، ؾُلْحِرَج ادسؾؿ ؾَؼبَّؾ يد افِؼسقس؟

ج: مو ـون يؾقؼ بؽ أهيو ادسؾؿ أن ُتؼبِّؾ يده، ؾوشَتغِػر اهلل مـ 

ر مذهبف افذي هق ظؾقف،  ؾعؾؽ هذا: ٕكؽ بتؼبقؾؽ فؾقد ُتؼرِّ

وهق ؿقهلؿ: )ادسقح هق اهلل(، أو )ابـ اهلل( أو )إن اهلل ثوفٌ 

 ثالثي(.
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 : صخص يصع ؾَعَطس ومَحِد اهلل، ؾام احُلْؽؿ؟724س

 ج: ٓ بلس بذفؽ.

: مو صحي حديٌ: ))خر أجـود إرض جـد 725س

 مك((؟

 ج: ٓ يصح.

 : مو ُحْؽؿ افسؿنة؟726س

افدٓفي، تدل ادشسي ظذ ج: إذا ـوكً افسؿرسة بؿعـك 

افبوئع، وأن تلخذ أجًرا فذفؽ، ؾال بلس، ذيطي ظدم 

 افتدفقس ظذ بوئع وٓ ُمشٍس.

: متقؿؿ يصع، وأثـوء افصالة حرض ادوء، ؾفؾ َيؼطع 727س

 افصالة ويعقدهو؟

 ج: ٓ َيؼطع وٓ يعقد.
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فقس  -وافتػصقؾ افذي ؾقف ؿبؾ خروج افقؿً أو بعد خروجف

 كام هل أؿقال.ظؾقف دفقؾ، إ

 : هؾ يؿؽـ رؤيي افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ يؼظي؟728س

 ج: افـبل موت.

 : مو ُحْؽؿ تػتقش افزوجي يف هوتػ زوجفو؟729س

ُسقا}ج: ؿول تعوػ:  َٓ دَمَسَّ  .[82]احلجرات:  {َو

 إٓ أحقوًكو تؽقن بغ افزوجغ مقدة، ؾَقسؿح هلو بذفؽ.

 ستؾزم وضقًءا؟:  هؾ ؿراءة افؼرآن مـ اهلوتػ تَ 741س

 ج: ٓ َتستؾزم وضقًءا.
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 : مو ُحْؽؿ اجلؾقس مع صخص َيؼب اخلؿر؟741س

ج: ٓ جيقز اجلؾقس معف وهق يؼب اخلؿر: ٕن هذا يتضؿـ 

 ظدم افتـوهل ظـ ادـؽر.

ائِقَؾ َظَذ فَِسوِن }وؿد ؿول تعوػ:  ـْ َبـِل إِْْسَ َػُروا ِم ـَ ـَ  ِذي ـَ افَّ ُفِع

وُكقا َيْعَتُدوَن )َداُووَد َوِظقَسك ا ـَ ـِ َمْرَيَؿ َذفَِؽ باَِم َظَصْقا َو ( 78ْب

وُكقا َيْػَعُؾقَن  ـَ ـْ ُمـَْؽٍر َؾَعُؾقُه َفبِئَْس َمو  َٓ َيَتـَوَهْقَن َظ وُكقا   {ـَ

 .[79، 78]ادوئدة: 

))َمـ ـون يممـ بوهلل وافققم  وورد حديٌ ؾقف شـده مؼول:

 فو اخلؿر((.أِخر، ؾال جَيؾسـ ظذ موئدة يدار ظؾق

؟749س  : ـقػ أظرف أن حى افدكقو ؿد اشتحقذ ظعَّ

ج: ـؾام ابتعدت ظـ اهلل، دل ظذ أن حبؽ افدكقو اشتؿؽـ 

 مـؽ.
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 : هؾ هـوك شقئوت َتبط احلسـوت؟742س

 ج: كعؿ، ٓ صؽ ذم ذفؽ.

 ؾوفؼك حيبط ـؾ احلسـوت.  

. ًٓ  وـذفؽ: افريوء حيبط أظام

 بِط ظؿؾف.وَمـ مل ُيصؾِّ صالة افعك، ؾؼد َح 

 : مو افعؿؾ إذا َضؾَّؼ افعوؿد ؿبؾ افبـوء؟744س

 ج: ظؾقف أن َيعؼد ظؼًدا جديًدا إذا أراد افرجقع ٓمرأتف.

 ويعطقفو كصػ افصداق إول. 

 وَيعؼد افعؼد اجلديد بنذَّنو وويل وصفقد، مـ ؽر إفزام هلو. 

 وُُتَسى ظؾقف تطؾقؼي. 

 



 
68 

 قؿي واحدة؟: مو ُحْؽؿ افتسؾقؿ مـ افصالة بتسؾ745س

 ج: افتسؾقؿي افقاحدة دمزئ فؾخروج مـ افصالة.

 : هؾ جيقز حؾؼ افؾحقي خقًؾو مـ إمـ؟746س

َؾاَل ََتَوُؾقُهْؿ }ج: مـ كوحقي اجلقاز جوئز، فؽـ اهلل يؼقل: 

ـُْتْؿ ُمْمِمـِغَ  ـُ َؾاَل }. وؿول: [875]آل ظؿران:  {َوَخوُؾقِن إِْن 

 .[853ة: ]افبؼر {ََتَْشْقُهْؿ َواْخَشْقيِن 

 : مو ُحْؽؿ اإلشدال يف افصالة؟747س

ج: اإلشدال ؿبؾ افرـقع ؿقل مرجقح. وبعد افرـقع ؿقل 

 راجح.

ة؟748س  : مو أؾضؾ افتػوشر ادُقنَّ

ج: مـفو: تػسر ))أيرس افتػوشر(( فؾجزائري، وهق شفؾ 

 وضقى.
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 ويل ))تػسر ظؿقم افربوكقغ((.

اهلل ظـف، دو َمـَع : هؾ أخطل أمر ادممـغ ظؿر ريض 749س

 مقتف؟ ؿبؾافرشقَل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مـ ـتوبي ـتوب 

 ج: كرى ظؿر رّت اهلل ظـف اجَتَفد، ؾجوَكَبف افصقاب ذم ذفؽ.

ض اجلـي بَ أكو زظقؿ بقً يف رَ : مو صحي حديٌ: ))751س

 ...(( احلديٌ؟وؼ  ك ادراء وإن ـون حُمِ رَ ـ تَ دَ 

 ج: صحقح.

ظؿره أربع شـقات فصالة  : مو ُحْؽؿ أخذ ضػؾ751س

 اجلؿعي؟

ش ظذ ادصؾغ ؾوهلل ٓ حيى افػسود.   ج: إن ـون شُقشقِّ

 وإن ـون هودًئو شوــًو، ؾال بلس.
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 : هؾ صح حديٌ يف ادقت يف افُغربي؟759س

 ج: ٓ أحػظ صقًئو مـفو.

 :هؾ ُتستحى افدروس يف ادسجد ؿبؾ اجلؿعي؟752س

 ج: ٓ ُتستَحى بؾ ُتؽَره.

 وارات افؼبقر((؟اهلل زح حديٌ: ))َفَعـ : هؾ ص754س

 ج: ٓ أراه أن يـتفض فؾصحي.

ؽؿ ظـ زيورة قتُ )ــً ََّن وفق َثَبً ؾفق مـسقخ بحديٌ: ) 

 ((.ؾزوروهو ،افؼبقر

ذم اُدؽثِرات مـ افزيورة، افؾقايت يصوحبـ افزيورة  لموَّ يُ أو 

 ببدظي.
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  حقوتف؟: دوذا مل ُيمذِّن افـبل ظؾقف افصالة وافسالم يف755س

 ج: ٕن اإلمومي أؾضؾ مـ إذان.

 : مو ُحْؽؿ َمـ يسى افذات اإلهلقي؟756س

ر.  ج: ُيؽػَّ

 : هؾ ُُيرَّ إوٓد بعد زواج إم؟757س

 َيرجعقن إػ أبقفؿ. ـثر مـ افعؾامء يؼقفقن:ج: 

 َيرجعقن إػ ُأم إم.  ومـفؿ َمـ يؼقل: 

و، ووفًدا،758س  وبـتغ، وأخًتو. : موت، وَتَرك زوجي، وُأم 

ؿ افسـي؟ وَمـ يرث؟ وَمـ ٓ يرث؟   ؾؽقػ ُتَؼسَّ

 ج: فؾزوجي افثُّؿـ.

دس.   وفألم افسُّ
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ر ِمثؾ   ـَ ؿ بغ افقفد وافبـتغ مـوصػي: ٕن فؾذَّ وافبوؿل ُيؼسَّ

 حظ إكثقغ. 

 وفقس فألخً رء.

 : مو ُحْؽؿ خدمي ادرأة فزوجفو؟759س

حبوب، ومـ ادعوذة ج: خدمي ادرأة فزوجفو ظذ آشت

 بودعروف. وهذا ؿقل اجلؿفقر.

 : هؾ افرشؿ حرام؟761س

 حرام. -ج: َرْشؿ ذوات إرواح فغر ؾوئدة

ريـ((.اهلل احلديٌ: ))َفَعـ    دُصقِّ

وفؼقل اهلل تعوػ ذم احلديٌ افُؼدد: ))وَمـ أطؾُؿ ِمـ ذهى 

قا ة أو فَقخؾؼَذرَّ َُيؾؼ ـخؾؼل، ؾؾَقخؾؼقا حبي أو فَقخؾؼقا 

 صعرة((.
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 : مو ُحْؽؿ افتسقق افشبؽل؟761س

 ج: ذم افغوفى ذـوت َكْصى واحتقول.

ف ُشـل؟ 769س  : هؾ هـوك َتصقُّ

ج: ٓ أظؾؿ تصقًؾو ُشـقًّو، ومل يؽـ اشؿ افتصقف هذا مقجقًدا 

 ظذ زمـ افـبل ظؾقف افصالة وافسالم.

: هؾ جيى أن ُأْخِز افشخص افذي ُأْخِرج فف افزـوة 762س

 ذه زـوة؟بلن ه

  ج: ٓ جيى ذفؽ.

 : مو ُحْؽؿ كؼؾ ُجثٌ ادقتك؟764س

 ج: إن دظً احلوجي إػ ذفؽ، ُؾِعؾ.
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: مو صحي حديٌ: ))ِمـ ُحْسـ إشالم ادرء َتْرـف مو 765س

 ٓ َيعـقف((؟

 ج: ٓ َيثبً.

: هؾ تؼول أذـور افـقم ظـد افـقم فقاًل ؾؼط، أم ظـد 766س

 افـقم فقاًل وَنوًرا؟

 فؾعامء ؾقفو أـثر مـ ؿقل. ج: تؾؽ مسلفي

 وإن ؿوهلو افشخص، ؾؾقس بخوْس إن صوء اهلل. 

م؟ مَحْد اهلل أو افصالة ظذ افـبل صذ اهلل 767س : أهيام ُأَؿدِّ

 ظؾقف وشؾؿ؟

 ج: هذا وذاك، وؽر ذفؽ أيًضو.
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: هؾ جيقز ذاء افؾحؿ مـ جزار أؽؾى موفف مـ 768س

 احلرام؟

قز افؼاء مـف، وإثؿف ظذ ج: مو دام افؾحؿ فقس مرسوًؿو ؾقج

 كػسف. وؽره أؾضؾ.

: امرأة جومعفو زوجفو بعد اكتفوء احلقض، فؽـ ؿبؾ 769س

 آؽتسول مـ احلقض، ؾام احُلْؽؿ؟

 ج: تلثؿ ويلثؿ.

 : رجؾ ؿول فزوجتف: )َِترمل ظعَّ إػ يقم افديـ(؟771س

 ج: ظذ افزوج ـػورة يؿغ، وفقس ضالًؿو.

 حلرام يف ادسجد؟: هؾ جيقز وضع ادول ا771س

ج: يؽقن ذفؽ ذم َدْورات مقوه ادسجد، وٓ جيقز ذم أصؾ 

 ادسجد: ؾوهلل ضقى ٓ َيؼبؾ إٓ ضقًبو.
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 : مو رأيؽؿ يف مجوظي افتبؾقغ وافدظقة؟779س

ج: كحـ ٓ كدظق إػ َجوظوت، كدظق إػ رء حمدد، َتَعؾَّْؿ 

دُع إػ اهلل ـتوب اهلل وَتَعؾَّْؿ ُشـي رشقل اهلل ؿدر اشتطوظتؽ، وا

 بوفطريؼي افتل ـون يدظق هبو افرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.

وادممـقن ـؾفؿ إخقاكؽ، أمو أن تـضؿ جلامظي وهلو أمر  

ف ويؼقل فؽ: )اذهى( و)ارجع(،  ؾال أكصحؽ وُيقجِّ

بوٓكضامم إػ أي َجوظي مـ اجلامظوت. أكً مسؾؿ، أخ فؽؾ 

 ادسؾؿغ وادسؾامت.

َوْؾؼ ُشـي رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف  َؿْدر جفدك وضوؿتؽ 

 وشؾؿ، ادع إػ اهلل.

 : مو ُحْؽؿ تصقير افعرشون وافؽقاؾر وافؼوظوت؟772س

 ج: ٓ جيقز مثؾ هذا: دِو ُيصوِحى ذفؽ مـ افػتـ. 



 
77 

 : مو ُحْؽؿ تعؾقؼ آيوت ؿرآكقي يف براويز ظذ احلوئط؟774س

كزل فتزيغ ؾؾؿ َيِرد أن افؼرآن  إذا ـوكً فتزيغ احلقائط،ج: 

 احلقائط.

 ؾال بلس. وإذا ـوكً فؾتذـر،

 : مو افرأي يف مسلفي افتؿذهى بؿذهى معغ؟775س

وفؼد جوء حمؿد رشقل  : مل يلمر اهلل أن كتؿذهى بؿذهى،ج

 اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿبؾ أن َتظفر هذه ادذاهى.

ْؿ َظـُْف }وؿول تعوػ:  ـُ ُشقُل َؾُخُذوُه َوَمو ََّنَو ُؿ افرَّ ـُ َوَمو آَتو

 .[7]احلؼ:  {َؾوْكَتُفقا 

ؾـؼرأ ـتوب اهلل، وُشـي رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ وكؼرأ 

أؿقال أهؾ افعؾؿ، وكلخذ مـ أؿقاهلؿ مو واؾؼ افدفقؾ مـ 
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ـي، مـ ؽر تعصى فعومل دون آَخر: ؾؾؿ ُتؽَتى  افؽتوب وافسُّ

 ؿي فقاحد مـ أصحوب ادذاهى.افعص

ح 776س : هؾ جيقز فـو أن كتدرب ظذ جثٌ ادقتك بَؿْؼَ

 ـؾقي افطى؟

 ج: هذا ِمو دظً إفقف احلوجي، ؾقجقز.

وفقتؽ تتدرب ظذ جثي ـوؾر: أبعد ظـ افشبفوت إن  

. ًَ  اشتطع

: مو ُحْؽؿ تبديؾ هوتػ ؿديؿ هبوتػ جديد، وَدْؾع 777س

 افػرق؟ 

صـوف افتل جيري ؾقفو افربو هل افتل ج: ٓ بلس بذفؽ، إ

َكصَّ ظؾقفو رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، ومو جيري جمراهو 

 مـ كوحقي افؽقؾ وافقزن... وكحق ذفؽ.
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 : مو أؾضؾ ـتوب يف مصطؾح احلديٌ؟778س

ٓ يؼول هؽذا، ٓ يؼول: )أؾضؾ ـتوب يف مصطؾح ج: 

ع ذم بعض ادقضقظ احلديٌ(: وت ٕكؽ دمد ـتوًبو َتقشَّ

 بخالف ؽره. 

ع صقًئو مو ذم بوب  ؾؿثاًل: ـتوب ))افتؼققد واإليضوح(( َتقشَّ

ع صقًئو مو ذم  افتدفقس. وـتوب ))افـُّؽً ٓبـ افصالح(( َتقشَّ

 بوب إؾراد.

أن تلخذ مـ ـؾ ـتوب مو َبَرع صوحبف ذم بوب  ؾؿـ ادؿؽـ 

 مـ أبقابف.

: هؾ تصح صالة افعك ؿبؾ ادغرب بـصػ شوظي، 779س

 بدون شبى ذظل معتز؟

 تصح مع افؽراهي.ج: 
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فقس ذم ؾألن افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿول: )) أمو صحتفو،

افصالة حتك جيلء  ؾِّ َص ـ مل يُ افـقم تػريط، إكام افتػريط ظذ مَ 

 ((.وؿً افصالة إخرى

ر  أمو افؽراهي، ؾألن افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ رأى رجاًل َأخَّ

تؾؽ صالة ادـوؾؼ، جيؾس غروب، ؾؼول: ))افصالة إػ ُؿبقؾ اف

 افشقطون، ؿوم ؾـؼرهو حتك إذا ـوكً بغ ؿريَن  ،ى افشؿسرؿُ يَ 

 ((.ذـر اهلل ؾقفو إٓ ؿؾقاًل و، ٓ يَ أربعً 

 : إػ متك يدوم آشتـجوء؟781س

 ج: إػ أن تبقل أو تتغقط.

: هؾ ؿراءة )شقرة َتَبوَرَك( ُتـجل صوحبفو مـ 781س

 افعذاب؟

 افقارد ذم هذا افبوب ضعقػ.ج: احلديٌ 
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م أثـوء ُخطبي اجلؿعي مـ افؾغق؟789س  : هؾ دخقل احَلامَّ

م إذا احتجً، ٓ حرج.  ج: فقس مـ افؾغق، وإكام َتدخؾ احلاَمَّ

 : مو ُحْؽؿ إـؾ بوفقد افقنى؟782س

 ج: ٓ جيقز، وؿد ََّنَك افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ظـ ذفؽ.

 افسوخـ؟: هؾ جيقز افـػخ يف إـؾ 784س

 ج: ُيؽَره ذفؽ.

: مو ُحْؽؿ ـالم اخلوضى مع ُمطقبتف يف اهلوتػ ددة 785س

 شوظي؟

ج: هذا ظبٌ، وهل امرأة أجـبقي مل َتَزل، وافؽالم مع ادرأة 

 إجـبقي يؽقن ظذ ؿدر احلوجي وبودعروف.
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: مو ُحْؽؿ افتقشع يف ادؽودوت افػقديق بغ إزواج 786س

 وافزوجوت؟

ف، وإجفزة يؿؽـ اخساؿفو أن، وشتؽقن ج: كـصح بعدم

َ أن صقًئو مـ ذفؽ اـُتشػ.  ؾضوئح ـزى إذا َتَبغَّ

 : مو ُحْؽؿ تعدد افزوجوت يف افن؟787س

 ج: ِؽش ٕهؾ بقتؽ.

و ُتَعد 788س : هؾ اجلؿعقوت افتل يؼبضفو ـؾ صخص صفري 

 مـ افربو؟

 ج: ٓ، هذا َتعوُون ظذ افِز وافتؼقى.

يف ـتوب: ))صقد اخلوضر((، وـتوب  : مو رأيؽؿ789س

 ))ِحؾقي إوفقوء((؟
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خ ذم افعؾؿ،  )صقد اخلوضر( فقسج:  مـ افؽتى افتل ُترشِّ

 . صوحبفووإكام خقاضر مَتر ظذ 

 أمو ـتوب ))ِحؾقي إوفقوء(( ؾُجّؾف ضعقػ.

 : مو رأيؽؿ يف حمقل افديـ بـ ظريب؟791س

 ج: صخص ضول، وافعقوذ بوهلل.

وجتف: )إكتل ضوفؼ بوفتالتي، وـؾ مو : رجؾ ؿول فز791س

 َِتع َِترمل( ؾام احُلْؽؿ؟

 ج: حمسقبي تطؾقؼي واحدة، وظؾقف ـػورة يؿغ.

طِّل ادسوجد؟799س  : مو صحي حديٌ: ََنَك ظـ ََتَ

 ج: ؾقف ضعػ.
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ع إضحقي؟792س  : ـقػ ُكقزِّ

َؼوكَِع َؾُؽُؾقا ِمـَْفو َوَأْضِعُؿقا افْ }ج: ظذ ادُتقرسِّ فؽ، ؿول تعوػ: 

ْرَكوَهو َفُؽْؿ َفَعؾَُّؽْؿ َتْشُؽُروَن  َذفَِؽ َشخَّ ـَ ]احلٍ:  {َوادُْْعَسَّ 

06]. 

 : هؾ أـتػل بوفؼراءة أم أحػظ )أي: افؼرآن(؟794س

 ج: ظؾقؽ بوفػفؿ.

ضغي: إذا  وإن يف اجلسد مُ َٓ أَ : مو صحي حديٌ: ))795س

 َٓ صؾحً صؾح اجلسد ـؾف، وإذا ؾسدت ؾسد اجلسد ـؾف، أَ 

 ((؟هل افؼؾىو

 ج: ثوبً صحقح.

 : هؾ هـوك زـوة ظذ صؼي تستخدم فإلجيور؟796س

 ج: فقسً ظؾقفو زـوة.
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و مـ ـتوب اهلل ؾؾف ـ ؿرأ حرؾً مَ : مو صحي حديٌ: ))797س

حرف، وفؽـ  (امل) : أمثوهلو، ٓ أؿقلْؼ بف حسـي، واحلسـي بعَ 

 ((؟أفػ حرف وٓم حرف ومقؿ حرف

ؾقًظو ظـ افـبل ظؾقف افصالة ج: افصقاب وؿػف، وٓ َيثبً مر

 وافسالم.

 : مو ُحْؽؿ آكتخوبوت؟798س

ج: إذا ـوكً شُتؼؾِّؾ افؼ وافػسود، ؾؼيعتـو ؾقفو افتحريض 

 ظذ تؼؾقؾ افؼ وافػسود.

 : أيَّ ؾِرؿي َتتبع يو صقخ مصطػك؟799س

ج: ٓ أتبع ؾِرًؿو، أكو أتبع ـتوب اهلل وُشـي رشقل اهلل صذ اهلل 

 أؿقال أئؿتـو وظؾامئـو اددظقمي بوفدفقؾ.ظؾقف وشؾؿ، و
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 : مو ُحْؽؿ مشوهدة ادسؾسالت افتورُيقي؟811س

 ج: ظذ َحَسى مو ؾقفو.

 : مو ُحْؽؿ َمـ يصقم وٓ يصع؟811س

ج: َتْرك افصالة ذم مقزان افسقئوت، وافصقوم ذم مقزان 

 احلسـوت.

 : مو ُحْؽؿ آحتػول بودقفد افـبقي؟819س

 شقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.ج: مل َيِرد ظـ ر

 : مو ـػورة افِغقبي وافـؿقؿي؟812س

. ًَ  ج: ُتصؾِح مو أؾسدَت، وتستغػر اهلل ِمو صـع

 : مو صحي حديٌ: ))أكو مديـي افعؾؿ، وظع بوهبو((؟814س

 ج: ضعقػ اإلشـود.
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 : مو رأيؽ يف افطرق افصقؾقي؟815س

 ج: ضرُق ضالل.

غ ثالث َوَجبوت، أو : يف ـػورة افقؿغ ُكطِعؿ ادسؽ816س

 وجبي واحدة؟

 ج: َأْضِعؿ ـؾ مسؽغ وجبي واحدة.

 : مو ُحْؽؿ افقديعي يف افبـؽ بعوئد صفري؟817س

 ج: حرام.

ًْ بغضوء بغ شقدكو ظؿر وشقدكو خوفد؟818س  : هؾ َحَصؾ

ج: تؾؽ مـ أؿقال ادقؿعغ بغ أصحوب رشقل اهلل صذ اهلل 

اُء  }ذم ـتوبف ؾؼول:  ظؾقف وشؾؿ، افصحوبي ـام َوَصػفؿ اهلل َأِصدَّ

وِر ُرمَحَوُء َبْقـَُفؿْ   . هذا َوْصػ اهلل هلؿ.[29]افػتح:  {َظَذ اْفُؽػَّ
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 : هؾ )افطبقى( مـ أشامء اهلل؟819س

 ج: مل َيُعّد ـثر مـ افعؾامء )افطبقى( ذم أشامء اهلل احلُسـك.

 وؿد ورد: ))ضبقبفو اهلل((  وذم شـده بعض ادؼول.

 حديٌ: ))افـظر فقجف ظعٍّ ظبودة(؟: مو صحي 811س

 ج: فقس بحديٌ.

 : مو ُحْؽؿ صالة افػريضي بوفػوَتي ؾؼط؟811س

 ج: ٓ بلس، فؽـ َأْجرك أؿؾ.

م 819س : هؾ إدب مع افرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ُمؼدَّ

 ظذ آتبوع؟

 .ج: آتبوع هق إدب
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 : مو ُحْؽؿ ؿراءة افؼرآن بودَؼوموت؟812س

 ظفد افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ. ج: مل تؽـ ظذ

 : مو ُحْؽؿ خروج ادـتؼبي بؿالبس مؾقكي؟814س

 ذا مل تؽـ ؾتـي.جوئز إج: 

زيورة شقدكو احلسـ، وافسقد افبدوي  مو ُحْؽؿ: 885س

 وإوفقوء؟

ج: َمـ ؿول فؽ: )إن شقدكو احلسـ مدؾقن ذم مك(؟! شقدكو 

 احلسـ ُؿتِؾ ذم افعراق.

فؽـ اإلصؽوفقي  حقي زيورة افؼبقر،ظؿقًمو افـظر فقس مـ كو

أكؽ تذهى إػ هـوفؽ دمد افـوس َيدُظقن احلسغ مـ دون 

اهلل، َيدُظقن افسقد افبدوي مـ دون اهلل، َيدُظقن إمقات مـ 

 دون اهلل.
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ؾنذا َدَظُقا إمقات مـ دون اهلل ؾفذا  ذك، وأكً تذهى  

ز همٓء وُتؽثِر شقاد ادؼـغ. ؾقليت ادـع   مـ ِؿبؾ هذا.ُتعزِّ

: ٕن زيورة افؼبقر ذم فقسً ادسلفي مسلفي زيورة افؼبقر 

ًَ بزيورتؽ فؾؼبقر شُتؽثِر شقاد  افعؿقم مستحبي، فؽـ إذا ــ

 أهؾ افبوضؾ وأهؾ افضالل، ؾال تذهى.

 : مو ُحْؽؿ َمـ حؾػ أٓ يعقد فؾؿعصقي، وفؽـف ظود؟816س

 ج: ظؾقف افتقبي وآشتغػور، وـػورة يؿغ.

 مو ِظؾؿ افقؼغ وظغ افقؼغ وحؼ افقؼغ؟:  817س

ح:ج:  ًٓ ُيقضِّ   َأِضب فؽ مثو

ؼغ، افقـأكً تقؿـ بلن هـوك ـعبي كصع إفقفو. هذا ِظؾؿ 

 وفؽـ مو رأيتفو ظذ احلؼقؼي. 

ًَ افؽعبي بعقـؽ، ؾفذا ظغ   .افقؼغوبعد مدة شوؾرَت ورأي
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 ؼغ.افقـثؿ دخؾَتفو أو مسسَتفو بقديؽ، ؾفذا حؼ  

قؼ؟ :818س  مو ظالج افضِّ

 ج: ِذـر اهلل.

 وافدظوء. 

 وافعؿؾ افصوفح.  

 وافُبعد ظـ ادعوِت.

 : مو ُحْؽؿ افزواج مـ امرأة ككاكقي؟819س

ج: إذا ـوكً ظػقػي جيقز افزواج هبو، وإن ـوكً ؿوئؿي ظذ 

 ككاكقتفو. 

 وؿد َتزوج حذيػي بـ افقامن رّت اهلل ظـف بقفقديي.
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 شتخورة بعد افصبح أو افعك؟: هؾ جتقز صالة ا891ٓس

زهو بعض افعؾامءج:   : فؽقَّنو مـ ذوات إشبوب.َجقَّ

ٓ َتػعؾ وإكام يؽػقؽ افدظوء: َّٕنو  وؿول آَخرون مـ افعؾامء: 

 فقسً مـ إشبوب افؼوهرة ـدخقل ادسجد وكحق ذفؽ.

 ؾوٕؾضؾ ظدم ذفؽ. 

 : هؾ صح حديٌ يف ؾضؾ يزيد بـ معوويي؟891س

 و ثوبًتو ذم ؾضؾ يزيد بـ معوويي.ج: ٓ أظرف حديثً 

 .وافذي َؾَعؾف بلهؾ ادديـي ـػقؾ بوحلؽؿ ظؾقف بلكف طومل ُمبِر 

ر  مـ أن ؾئي  -وافذي ورد يف هذا افصدد ؾؼط، ويـبغل أن حُيرَّ

ََترج ذم افبحر يؽقن هلو ؾتقحوت ُيغػر هلو. ويؼقفقن: إنَّ 

ػ إظودة )َيزيد( ـون ظذ هذه افغزوة. فؽـ هذا حيتوج مـل إ

 ُتؼقؼ دؿقؼ ذم هذه ادسلفي.
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 وفؽـ افـصقص يف حرمي ادديـي ـثرة، مـفو: 

و أو ث ؾقفو حدثً دَ ْح ـ أَ  إػ ثقر، ؾؿَ ْر مو بغ ظَ  مٌ رَ ادديـي َح ))

ؼبؾ و، ؾعؾقف فعـي اهلل وادالئؽي وافـوس أَجعغ، ٓ يَ ثً دِ آوى حُم 

ًٓ ؾً اهلل مـف يقم افؼقومي َصْ   يٌ....(( احلدو وٓ ظد

وؿد صـع َيزيد أو جـقده بلهؾ ادديـي مو ٓ ُيػك ظذ أحد، 

 ِمـ ؿتؾفؿ ذم أيوم احلَرة وتشتقً أهؾ ادديـي.

: هؾ صح حديٌ يف أن )احَلـَّون( و)ادَـَّون( مـ أشامء 899س

 اهلل؟

 ؾوٕخبور ؾقف ٓ َتثبً. أمو )احَلـَّون(ج: 

ـ وؿد تُ  وأمو )ادَـَّون( ضعَّػ، ؾػقفو ؾوٕخبور ؾقف ؿد ُُتسَّ

 افؼقٓن.
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أن إحوديٌ افقاردة ؾقفام ضعقػي، فؽـ إصد  وإطفر يل:

 ضعًػو افقاردة ذم )احلَـَّون(.

 : صذ اإلموم ببـطول وَطَفر بعض طفره، ؾام احُلْؽؿ؟892س

 ج: إذا ـون مـ ؽر تعؿد، ؾوفصالة صحقحي.

: مو صحي حديٌ: ))أصحويب ـوفـجقم، بلهيؿ 894س

 يتؿ((؟اؿتديتؿ اهتد

ا.  ج: ضعقػ جدًّ

: هؾ ؿراءة جزء مـ )شقريَت افسجدة واإلكسون( يف 895س

صالة ؾجر يقم اجلؿعي: فَضْعػ اإلموم وَمـ خؾػف  ظـ إمتوم 

 جوئز؟ -افسقرتغ

َ ِمـْفُ }ج: كعؿ، جوئز: فؼقفف تعوػ:  ]ادزمؾ:  {َؾوْؿَرُءوا َمو َتَقرسَّ

23]. 
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 : مو ُحْؽؿ جؾسي آشساحي؟896س

 مر واشع.ج: إ

كعؿ، َؾَعؾفو افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، ـام ذم حديٌ موفؽ 

 بـ احلقيرث.

وافذيـ ؿوفقا بعدمفو مَحَؾقا حديٌ موفؽ بـ احلقيرث ظذ أن 

ِزْت ِشـف وأصبح  ـَ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ َؾَعؾ ذفؽ دو 

 بديـًو.

 : هؾ افبسؿؾي واجبي يف افػوَتي؟897س

ء، وإمر واشع، وإدفي ؿقيي ج: ذم ذفؽ ؿقٓن فؾعؾام

 فؾػريؼغ.

 : مو ُحْؽؿ افزـوة يف ذهى افزيـي؟898س

ل. ِـّ  ج: واجبي، إذا بؾغ افـصوب وحول ظؾقف احلقل، ُز
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ـؾ أمتل معوىف إٓ : مو صحي حديٌ: ))899س

 ...(( احلديٌ؟ادجوهريـ

ج: أخرجف افبخوري، وإن ـون ذم بعض رجوفف بعض افؽالم، 

 افعؾامء. وؿد َتؽؾؿ ؾقف بعض

 : مو افؼقل يف افعؼقدة إصعريي؟821س

ج: افعؼقدة إصعريي ظؼقدة ضالل ؾقام يذهبقن إفقف مـ إكؽور 

 صػوت ربـو شبحوكف.

 : مو ُحْؽؿ شى افديـ؟821س

 ج: َشىُّ افديـ ـػر وافعقوذ بوهلل.

 وظذ ؾوظؾ ذفؽ أن َيشفد افشفودتغ، ويتقب إػ اهلل. 
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ؿقل: )افصالة خر مـ افـقم( يف  : مو ُحْؽؿ َمـ َكِز 829س

 أذان افػجر؟

 ج: أذاكف صحقح.

 : هؾ جيى ظذ إظجؿل تغقر اشؿف إذا أشؾؿ؟822س

 ج: ٓ جيى ذفؽ.

 : هؾ صح حديٌ اهتزاز افعرش؟824س

 ج: كعؿ، ثوبً صحقح، اهتز افعرش دقت شعد بـ معوذ.

 : ـقػ ُأِظغ كػز ظذ ادداومي ظذ افصالة؟825س

  أن ُيِعقـؽ ظذ ذفؽ.ج: اشلل اهلل

رك بوهلل وُتِعقـؽ ظذ   ِـّ وظؾقؽ بوفصحبي افصوحلي افتل ُتذ

 ضوظي اهلل.
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ًُ خؾػ إموم ٓ حُيِسـ ؿراءة افؼرآن، ؾفؾ 826س : صؾق

 أظقد افصالة؟

 ج: فقس ظؾقؽ إظودهتو.

 : مو رأيؽؿ يف افزواج ادبؽر مـ شـ ظؼيـ شـي؟827س

 ج: ذاك رء حسـ.

 أحسـ إن ـون يستطقع افبوءة.وأؿؾ مـ ذفؽ أحسـ و 

: مو صحي حديٌ: ))ـقػ أصبحً يو حورثي؟(( 828س

و...(؟  ؿول: )أصبحً مممـًو حؼ 

 ج: شـده ضعقػ.

 : ـقػقي َتؾقؾ افؾحقي اخلػقػي؟829س

 ج: ٓ جيى َتؾقؾفو.
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 : هؾ جيقز فؾؿرأة ؿراءة اإلجوزة ظذ رجؾ؟841س

ؾقة وذم ج: فؾرضورة  وبوفضقابط افؼظقي، مع اكتػوء اخلَ 

 وجقد حَمَْرم وَأْمـ افػتـي.

 : مو ُحْؽؿ صالة َمـ يسك افصالة اإلبراهقؿقي؟841س

 ج: أرى أن افصالة تصح مع كؼصون إجر.

: مو ُحْؽؿ افصالة يف مسجٍد ؿِبؾتف ُمتؾػي ظـ بؼقي 849س

 مسوجد افبؾدة؟

 ج: إذا ـوكً درجوت متحؿؾي ؾُتتحؿؾ.

فقا    افِؼبؾي.وإذا ـوكً أصقوء ؿؾقؾي ؾَعدِّ
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 : هؾ افصؾقات افتل مل ُتصؾَّ ؿبؾ آفتزام ُتؼَه؟842س

ج: كعؿ، واجٌى ؿضوؤهو ظـد َجفقر افعؾامء: حلديٌ افـبل 

 صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: ))َديـ اهلل أحؼ أن ُيؼَه((.

: مو صحي حديٌ: ))َمـ ؿرأ افؼرآن وَكِسقف، َفِؼل اهلل 844س

 يقم افؼقومي وهق أجزم((؟

 ج: ٓ يصح.

ؿ موفف ـؿراث ظذ أوٓده وبـوتف يف 845س : رجؾ َؿسَّ

 حقوتف، ؾفؾ جيقز؟

 ج: إذا ـوكً افؼسؿي بودعروف، ؾال بلس.

ًْ أحوديٌ صالة افتسوبقح؟846س  : هؾ َثَبت

 ج: إحوديٌ افقاردة ذم صالة افتسوبقح أشوكقدهو ضعقػي.
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َهوب فطبقى كػز؟847س  : مو ُحْؽؿ افذَّ

صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: ))َتَداَوْوا ظبود  ج: ٓ بلس: فؼقل افـبل

 اهلل: ؾنن اهلل مو َأْكَزل داء إٓ َأْكَزل فف دواء((.

: مسجد تصع افـسقة خورجف يف خقؿي ٓ شؼػ هلو، 848س

 وؿد يشوهدهـ افـوس مـ افبؾؽقكوت، ؾام ُحْؽؿ صالهتـ؟

 ج: افصالة صحقحي.

 : هؾ )افضور( مـ أشامء اهلل احُلسـك؟849س

 قس مـ أشامء اهلل احلسـك.ج: ٓ، ف

َل وَمَسح ظذ اجلبرة بال تقؿؿ، ؾفؾ تصح 851س : َتقضَّ

 صالتف؟

 ج: تؾؽ وجفي فبعض افعؾامء، وٓ بلس هبو.
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 : هؾ جُيَز افقيل ظذ جتفقز ابـتف؟851س

 ج: ٓ جُيَز افقيل ظذ ذفؽ.

ومو يػعؾف مع ابـتف مـ بوب افػضؾ وفقس مـ بوب افقاجى  

 ظؾقف.

 افبـً أن تتجفز بقء أصاًل، إكام هذا افتجفز مـ وفقس ظذ 

 بوب مسوظدة افزوج.

 : هؾ مـ ظالموت ُحْسـ اخلومتي َظَرق اجلبغ؟859س

ج: ))مقت ادممـ بعرق اجلبغ(( ؿوفف افـبل صذ اهلل ظؾقف 

 وشؾؿ.

 : هؾ جيقز مجع افشػع وافقتر يف ثالث رـعوت؟ 852س

 ج: جيقز.
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 يي؟: مو ُحْؽؿ افعودة افن854س

و بؼقفف تعوػ:  ذهى افشوؾعل إػ َتريؿفو، ج: ـَ }حمتجًّ ِذي َوافَّ

ًْ 5ُهْؿ فُِػُروِجِفْؿ َحوؾُِظقَن ) َّٓ َظَذ َأْزَواِجِفْؿ َأْو َمو َمَؾَؽ ( إِ

ُْؿ َؽْرُ َمُؾقِمَغ ) ـِ اْبَتَغك َوَراَء َذفَِؽ َؾُلوَفئَِؽ 6َأْياَمَُّنُْؿ َؾنَِّنَّ ( َؾَؿ

 .[7 - 5دممـقن: ]ا {ُهُؿ اْفَعوُدونَ 

ر مـفؿ  أمو حديٌ: ـَ ))شبعي ٓ ُيظِؾفؿ اهلل ذم طؾف...(( وَذ

 )كوـح يده( ؾال َيثبً.

 : مو ُحْؽؿ افؼؾى افذي ٓ ُيشع هلل؟855س

 ج: ظذ صوحبف أن يستعغ بوهلل ويسلفف ؿؾًبو خوصًعو.

 خقوضي افستوئر؟ مو ُحْؽؿ :856س

 ج: ٓ بلس بذفؽ.
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مـ حمظقرات اإلحرام، : صخص ارَتؽى حمظقًرا 857س

 ؾفؾ جيى أن ُيطِعؿ افستي مسوـغ يف مؽي؟

 ج: هذا ظؾقف أـثر افعؾامء.

: مو ُحْؽؿ َمـ ُيػطِر ظذ تقؿقً أؿرب بؾد ظريب 858س

 فؾؿؼقؿغ يف افبالد إجـبقي، َوْؾؼ ؾتقى دار اإلؾتوء؟

 ج: ٓ أظؾؿ هلو مستـًدا، فؽـف اجتفود.

 يف اهلوتػ؟: مو ُحْؽؿ مؽودي ادخطقبي 859س

 ج: إذا ـون افؽالم بودعروف وظذ ؿدر احلوجي، ؾال بلس.

: مو ـقػقي وضع افقدي افقؿـك ظذ افقنى يف 861س

 افصالة؟
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ج: إن صئً ظذ افصدر، وإن صئً ظذ افبطـ، وإن صئً 

ظذ اجلوكى، وإن صئً ظـد افـحر، ـؾ ذفؽ فقس ؾقف كص 

 ؾؿ.ُمؾِزم بقء ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وش

إكام احلديٌ: )رأيً افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ واضًعو يده  

 افقؿـك ظذ افقرسى(.

 وؿد وردت روايي )ظذ صدره( وهل صوذة ضعقػي.

: مو ُحْؽؿ ؿراءة ادعقذات فؾحوئض َخشقي 861س

 افؽقابقس؟

 ج: ٓ بلس بذفؽ.

 : هؾ جيقز فؾُؿعتِؿر أن حيؾؼ صعر رأشف بـػسف؟869س

 ج: ٓ موكع.
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 : متك يبدأ ويـتفل آؽتسول ادسـقن يقم اجلؿعي؟862س

 ج: مـ ؾجر اجلؿعي إػ صالهتو.

 : مو معـك: )ـؾامت اهلل افتومي(؟864س

 ج: أي: افؽوؾقي افتل ٓ ُتتوج إػ ـالم آَخر.

 : مو ُحْؽؿ آؽتسول يقم اجلؿعي؟865س

 ج: اجلؿفقر ظذ اشتحبوبف.

وء َتدؾع : بعض افـسقة يعتؼدن أن اخلرزة افزرؿ866س

 احلسد، ؾفؾ هـوك دفقؾ ظذ هذا؟

 ج: ٓ دفقؾ ظذ هذا، وٓ تػعؾف ادرأة معتؼدة هذا آظتؼود.

: مو رأيؽؿ يف مـفٍ افتػريؼ بغ ادتؼدمغ 867س

 وادتلخريـ؟



 
107 

: ؾوفطؾبي افذيـ حيؼؼقن أطـف خالًؾو مل َيُعد فف ـبر اظتبورج: 

فألحوديٌ  معـو يتعؾؿقن أن يـظروا ذم تصحقحوت إوفغ

 أيًضو.

: زوجتف ترؾض فبس افـؼوب، وتؼقل: )إكف َيؽتؿ 868س

 َكَػز( ؾام افعؿؾ؟

هو.  ج: إذا ـوكً ـذابي، َأْجَزَ

: هؾ فؾحوئض ذـر اهلل وافصالة ظذ افـبل صذ اهلل 869س

 ظؾقف وشؾؿ؟

 ج: كعؿ، جيقز.

 : هؾ جيقز فبس ُخػغ ظذ صؽؾ دبدوب؟ 871س

 ج: جيقز.
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 متوبعي مبوراة ـرة ؿدم؟: مو ُحْؽؿ 871س

 ج: ذاك شػف.

ْقا ظؾقف، ؾفؾ جيقز دـ مل حَيرض 879س : صخص موت وَصؾَّ

 أن يصع ظؾقف صالة افغوئى يف اجلومعي مثاًل؟

 ج: جيقز ظذ رأي افشوؾعقي.

 وضع ادؾح يف أرـون افبقً؟ ؿؽْ مو ُح : 872س

 ج: فقس ذم ذفؽ أي ؾضقؾي.

  افتشفد؟: مو ُحْؽؿ افصالة اإلبراهقؿقي يف874س

 ج: مستحبي.

: مو ُحْؽؿ رؾع افقديـ أثـوء دظوء اخلطقى يف َنويي 875س

 خطبي اجلؿعي؟
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 ج: ٓ بلس بذفؽ.

: مسؾؿ ارَتؽى كوؿًضو مـ كقاؿض اإلشالم جوهاًل، 876س

ره؟  ؾفؾ ُكؽػِّ

 ج: ٓ َكحؽؿ بؽػره، وإكام اجلوهؾ ُيَعؾَّؿ.

هوب دقفد افسقد افبدوي؟877س  : مو ُحْؽؿ افذَّ

 ذم هذا تؽثر فسقاد أهؾ افبدع وافضالٓت.ج: 

ريـ؟878س  : مو صحي حديٌ ادُشؿِّ

 ج: حديٌ ضعقػ.

 : مو ُحْؽؿ فبس ؿؿقص فؾرـبي ؾقق افبـطول فؾؿرأة؟879س

د، جوز.  ج: إذا ـون ـؾ ذفؽ شوبًغو وٓ حُيدِّ
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 : هؾ افؽحؾ َيؿـع وصقل ادوء فؾقجف؟881س

 ج: ٓ.

 : مو ُحْؽؿ مفـي ادحوموة؟881س

 ج: ادحوموة أصؾفو جوئز، فؽـ ُيداؾِع بوحلؼ ويؼقل بوحلؼ.

 : مو ُحْؽؿ ترـقى افرمقش افصـوظقي؟889س

ج: أخشك أن تؽقن ؾوظؾتف وؿعً ذم افقصؾ، وافقاصؾي 

 مؾعقكي.

 : مو ُحْؽؿ ترـقى افعدشوت افالصؼي؟882س

 ج: ٓ موكع مـ ذفؽ.
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: هؾ ـؾ إحوديٌ افتل يف ))إربعغ افـقويي(( 884س

 صحقحي؟

 بؾ ؾقفو مو هق ضعقػ.ج:  

))ازهد ذم افدكقو حيبؽ اهلل، وازهد ؾقام ذم أيدي  ـحديٌ:

 افـوس حيبؽ افـوس((.

 ))ِمـ ُحْسـ إشالم ادرء َتْرـف مو ٓ َيعـقف((. وـحديٌ:

 : هؾ افزوجي افتل ترؾض خدمي أهؾ افزوج كوصز؟885س

 ج: فقسً بـوصز، ؾخدمي أهؾ افزوج مستحبي وٓ دمى.

 : مو ُحْؽؿ َمـ َرَضع مـ زوجتف؟886س

 ج: َيرضع ـقػ يشوء.
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َرة وافؼطـ وافؽتون وافبـجر؟ ومو 887س : مو ُحْؽؿ زـوة افذُّ

 ـقػقي زـوهتو؟

 َيو}: فؼقفف تعوػ: أرى أن ظؾقفو زـوة، وهق رأي إحـوفج: 

َسْبُتْؿ َوِِمَّ  ـَ ـْ َضقَِّبوِت َمو  ـَ آَمـُقا َأْكِػُؼقا ِم ِذي َو افَّ و َأْخَرْجـَو َفُؽْؿ َأهيُّ

 َّٓ ٌَ ِمـُْف ُتـِْػُؼقَن َوَفْسُتْؿ بِآِخِذيِف إِ ُؿقا اخْلَبِق َٓ َتَقؿَّ َْرِض َو ْٕ ـَ ا ِم

 .[267]افبؼرة:  {َؽـِلٌّ مَحِقدٌ اهللَ َأْن ُتْغِؿُضقا ؾِقِف َواْظَؾُؿقا َأنَّ 

كصػ افُعْؼ إذا ـوكً ُتسَؼك بآفي، وافُعْؼ إذا  وـقػقي افزـوة

 ُتسَؼك بودطر. ـوكً

 : مو افَؼَزع ادـفل ظـف؟888س

 ج: هق ؿص بعض افشعر مـ ـؾ مؽون، ُكَؼر.

 : مو آِخر وؿً صالة افػجر؟889س

 ج: ضؾقع افشؿس.



 
113 

 : ـقػ َأرؿل كػز؟891س

 ج: تتػؾ ذم يديؽ ثالًثو.

 وتؼرأ ادعقذات. 

ًَ مـ جسدك.   ومَتسح كػسؽ ومو اشتطع

افتل ؾقفو صقر : مو ُحْؽؿ بقع اإلـسسقارات 891س

ؿي؟  حققاكوت صغرة ُُمسَّ

 ج: ُتؽَره، وافبعد ظـفو أشؾؿ.

 : مو ُحْؽؿ افصالة يف افـعول خورج ادسجد؟899س

 ج: ٓ بلس بذفؽ.

 : مو ُحْؽؿ وضع ادرأة فؾؽحؾ خورج افبقً؟892س

 ج: إذا ـون شراهو افرجول، ؾػل ذفؽ ؾتـي.
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 : مو ُحْؽؿ فعى افؽرة، واَتوذهو مفـي؟894س

 مل َيػعؾ ذفؽ افصحوبي، مل يتخذوا ـرة افؼدم مفـي.ج: 

 : مو ُحْؽؿ ضالق ادقشقس؟895س

ج: ظذ َحَسى حوفف، وإضبوء ُيستدَظقن دعرؾي حوفتف وافـظر 

 ؾقفو.

 : مو ُحْؽؿ َمـ تزوج افثوكقي دون ظؾؿ إوػ؟896س

 ج: ؽشوش.

 : مو ُحْؽؿ بـوء افؼبقر ظققن ضوبؼغ؟897س

 ج: فالضطرار جيقز.

 : هؾ مـ ادؿؽـ أن َينق افشقطون؟898س

 ج: كعؿ، هذا وارد، فؽـف ٓ َيػتح بوًبو مغؾًؼو.
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 : مو هق افغضى افذي ٓ يؼع معف افطالق؟899س

ج: افغضى افذي ُيػؼدك ظؼؾؽ، وٓ تدري معف أن تتكف 

 بحؽؿف.

 : مو ُحْؽؿ افؽحؾ فؾرجول؟911س

 ج: ٓ بلس بف مو مل يصؾ بف فؾتشبف بوفـسوء.

وز؟ ومو ُحْؽؿف؟911س ـَ  : مو هق افرِّ

ـوز هقج:   َدْؾـ اجلوهؾقي.  : افرِّ

 وُحْؽؿف: مُخسف َُيرج ـصدؿي.

 : مو رأيؽؿ يف ـتوب ))افرحقؼ ادختقم((؟919س

 ج: ـتوب ضقى، وفؽـ بف أحوديٌ ضعقػي ـثرة.
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: ادقطػ احلؽقمل يرؾض إظطوئل حؼل إٓ بلخذ 912س

ًُ معف بؽؾ افطرق، ؾ ام ُحْؽؿ إظطوئف رصقة، وؿد حووف

 رصقة؟

مو ُأِخذ بغر حؼ إلحؼوق بوضؾ أو  بدايي، افرصقة هل:ج: 

 إلبطول حؼ.

، جوز فؽ إظطوؤه، ؾنذا ـون ادقطػ يرؾض إظطوءك حؼؽ

 واإلثؿ ظؾقف هق.

م؟914س  : مو ُحْؽؿ إـؾ وافؼب يف احَلامَّ

ج: فقسً هـوك كصقص مَتـع، فؽـ افروائح افؽرهيي ؿد 

 اب.تشقب افطعوم وافؼ

م،   هذا يػعؾف افذيـ ُيتبئقن ويؼبقن افسجوئر ذم احلاَمَّ

 ؾَقجؿعقن أـثر مـ ضالفي.
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 : مو هل صالة آشتسؼوء؟915س

ج: صالة آشتسؼوء رـعتون، يصؾقفام اإلموم بوفـوس ضؾًبو 

فؾامء مـ اهلل، ؾقػعؾفو ادسؾؿقن ظـد آحتقوج إفقفو، وؿد 

بوفـوس رـعتغ، أو  ُتصوَحى بخطبي مستؼؾي هلو وبعد يصع

 يصع وُيطى.

وؿد ٓ ُتصوَحى بصالة رـعتغ أصاًل، ويدظق اإلموم وهق  

 ظذ ادـز ؾؼط.

 : مو هق افقاجى؟ وهؾ يلثؿ تورـف؟916س

 ج: هق افذي إذا ؾعؾَتف ُتثوب، وإذا ترـَتف ُتعوَؿى.

 : مو ُحْؽؿ افستقى يف افقضقء؟917س

 .ج: ذفؽ مـ مسوئؾ آختالف بغ افعؾامء
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فؽـ افذي ورد ظـ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مـ صػي  

 أكف ـون ُيرتِّى َؽْسؾ أظضوء افقضقء. -وضقئف

ؿقؿي ادقاصالت ظذ  أظطً فؾؿقطػ: ذـي 918س

أشوس أكف يرـى يف افدرجي إوػ، وفقس هلذا تلثر ظذ 

 افعؿؾ، ؾفق رـى افدرجي افثوفثي وَأَخذ افػورق ادويل؟

ؽ، مو دام ٓ يمثر هذا آكتؼول ظذ ضبقعي ج: ٓ موكع مـ ذف

 ظؿؾف.

ة أن  ر ـؾ صالبُ يف دُ  َـّ ظَ دَ ٓ تَ : مو صحي حديٌ: ))919س

 ((؟ـ ظبودتؽْس ؽرك وُح ـرك وُص ل ظذ ذِ ـِّ ظِ تؼقل: افؾفؿ أَ 

 ج: ثوبً صحقح.

 : هؾ جيى َتؾقؾ إصوبع ظـد افُغسؾ؟911س

 ج: ٓ جيى.
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 أصقل افػؼف؟: مو افؽتى افتل َتـصحقن هبو يف 911س

 ج: مـفو: ـتوب افشقخ ظبدافقهوب َخاَلف.

 وـتوب افشقخ ظبد افػتوح ادصؾحل. 

 وذح افقرؿوت فؾشقخ  افعثقؿغ. 

 : هؾ اخلـسوء صحوبقي؟919س

ج: فقس ظـدي شـد ُيػقد صحبي اخلـسوء، ومل َأشتؼِص ذم 

 ادسلفي.

ذ حديٌ ظـ ادعقذات: )): مو صحي 912س مل َيتعقذ ُمتعقِّ

 ام، ومل َيسلل شوئؾ بؿثؾفام((.بؿثؾف

ـ.  ج: بؿجؿقع ضرؿف حُيسَّ
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: صخص شفو وَكِز أن يسجد فؾسفق، ؾفؾ َيؾزمف 914س

 شجقد فؾسفق؟

ج: ٓ شفق بعد افسفق، ؾنذا شفو افشخص ظـ شجقد افسفق 

 ؾال يسجد فؾسفق بعده.

ؿقا يف رَّ ػَ إن أهؾ افؽتوب تَ : مو صحي حديٌ: ))915س

ػسق هذه إمي ظذ ثالث ؾي، وتَ  مِ ديـفؿ ظذ اثـتغ وشبعغ

 ((؟ـؾفو يف افـور إٓ واحدة ،وشبعغ

ػف مـ إصؾ.  ج: هذا احلديٌ ُدَضعِّػ أن ُيَضعِّ

اين إفقف اجتفودي وَبعد افـظر يف شـده:  أن افَؼْدر  وافذي َأدَّ

...(( إػ ؿقفف: ؿقارَّ ػَ إن أهؾ افؽتوب تَ إول مـ ؿقفف: ))

 ـ.))ثالث وشبعغ(( حُيسَّ 
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أمو زيودة: )ـؾفو ذم افـور إٓ وحدة(، وزيودة: )مو أكو ظؾقف 

 افققم وأصحويب(، أو )إٓ واحدة وهل اجلامظي...( وؽرهو.

ػفو صخص ؾلكو معف ظذ  ؾؽؾفو يتجف إفقفو افضعػ، وإذا َضعَّ

 رأيف ذم تضعقػفو.

 : مو ُحْؽؿ صالة افػريضي يف افؼطور؟916س

ً افصالة شَقخرج، ؾقجقز ج: إن ـون افؼطور فـ يتقؿػ ووؿ

 أن تصع افػريضي فالضطرار.

 : هؾ ُيـوَدى اإلكسون يقم افؼقومي بوشؿ أمف؟917س

 ُيـوَدى اإلكسون يقم افؼقومي بوشؿ أبقف. ـال، بؾج: 

 وٓ يصح خز ذم ـقن اإلكسون ُيـوَدى يقم افؼقومي بوشؿ أمف.
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 : متك َيرى افشخص مؼعده مـ اجلـي أو مـ افـور؟918س

 يرى ذفؽ ذم افؼز.ج: 

 : مو ُحْؽؿ ؿقل: )إن صوء اهلل( ظؼى افدظوء؟919س

 ج: هذا خطل.

عزم إذا دظو أحدـؿ ؾؾقَ )) ؿول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ:

ؾنكف ٓ  (افؾفؿ إن صئً ؾلظطـل)ادسلفي، وٓ يؼقفـ: 

 ((.ه ففستؽرِ مُ 

: صخص فف بـتون وزوجي وإخقة أصؼوء، ؾَؽَتى ـؾ 991س

و وذاء فؾزوجي وافبـوت حتك ٓ يرث أصؼوؤه، ؾام موفف بقعً 

 احُلْؽؿ؟

ج: إن ـون َيؼصد حرمون إخقاكف مـ حؼفؿ افذي َؿَسؿف اهلل 

 هلؿ، ؾؼد أخطوء ذم ذفؽ.
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: صخص دخؾ اجلامظي وؿد ؾوتتف رـعي واحدة، ؾزاد 991س

 اإلموم رـعي خومسي شفًقا، ؾفؾ يتوبعف أو ٓ يتوبعف؟

ًِ اجلامظي جؾس معفؿ، فؽـ ج: يؽقن مع اجلامظي، ؾنن ج ؾس

 شقؽقن ظؾقف رـعي يصؾقفو بعد تسؾقؿ اإلموم.

: صخص يف ادسجد يؼرأ افؼرآن، ودخؾ ظؾقف داخؾ، 999س

ؾفؾ فؾداخؾ أن ُيؾِؼل ظؾقف افسالم، أم أكف َيؾزمف أن يؼقل فف: 

 )َحْسبؽ( وبعدهو ُيَسؾِّؿ ظؾقف؟

َيؼطع افؼراءة ج: إول َأْشَؾؿ، ُتؾِؼل افسالم. وٓ موكع مـ أن 

 وُيؾِؼل ظؾقؽ افسالم.

مـ أمتل أؿقام  َـّ ؽقكَ فقَ : مو صحي حديٌ: ))992س

 ...(( احلديٌ؟ واحلرير، واخلؿر وادعوزف رَ يستحؾقن احلِ 

ح هبو.  ج: فف صقاهد ُيصحَّ
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 : هؾ حيقز فالبـ أن يعطل زـوة موفف ٕبقف؟994س

 ظؾقف. ج: ٓ جيقز: ٕن إب إذا أظقز ؾوفقفد ُمؾَزم بوفـػؼي

ؿول اهلل تبورك : مو صحي هذا احلديٌ افؼدد: ))995س

 وتعوػ: 

فؽ ظذ مو ـون  ؽػرُت  ،إكؽ مو دظقتـل ورجقتـل ،يو بـ آدم

ـون افسامء ثؿ ذكقبؽ ظَ  ًْ غَ ؾَ فق بَ  ،يو بـ آدم .مـؽ وٓ أبويل

 ...(( احلديٌ؟فؽ وٓ أبويل ؽػرُت  ،اشتغػرتـل

ـ هبو.  ج: فف صقاهد حُيسَّ

هـوك حديٌ يؼول إذا ؽص ادوء يف ؾؿ افشخص : هؾ 996س

 )أصوبتف ذؿي، بؾغي أهؾ مك(؟

ج: فقس هـوك حديٌ خوص ؾقام أظؾؿ، وفؽـ فف مطؾؼ 

 افدظوء.
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: إموم يصع يف افرـعي إوػ بؼراءة حػص، ويف 997س

افرـعي افثوكقي بؼراءة ورش أو ؿراءة ؽرهو. ؾفؾ هذا يصح؟ 

 أو ؾقف ُموفػي؟

 قس ذم ذفؽ خموفػي.ج: كعؿ، يصح، وف

: مو صحي حديٌ: ))اتِؼ دظقة ادظؾقم ؾنكف فقس 998س

 بقـفو وبغ اهلل حجوب، وفق ـوكً مـ ـوؾر((؟

ج: حديٌ صحقح ثوبً، فؽـ زيودة: )وفق ـوكً مـ ـوؾر( 

 فقسً ذم احلديٌ.

: هؾ ـون جزيؾ ظؾقف افسالم يليت فرشقل اهلل صذ 999س

 وبي؟اهلل ظؾقف وشؾؿ ظذ صقرة أحد افصح

ـون يليت افرشقل صذ اهلل  ج: ورد أن جزيؾ ظؾقف افسالم

 ذم صقرة ِدْحقي افَؽْؾبل، رّت اهلل ظـف. -ظؾقف وشؾؿ أحقوًكو
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 : مو ـقػقي وضع ادقً يف افؼز؟921س

 َوْضع ادقً يف افؼز فف اجتوهون جوئزان:ج: 

أن ُيْضَجع ظذ  :-وهق افذي ظؾقف أـثر افعؾامء -آجتوه إول

 إيؿـ، ووجُفف وصدره إػ افؼبؾي. صؼف

أن يـوم ظذ طفره ورجاله إػ افؼبؾي، بحقٌ إكف  -آجتوه افثوين

إذا ؿوم يؼقم ووجفف إػ افؼبؾي. وؿد ؿول هبذا بعض أهؾ افعؾؿ 

 أيًضو.

: هؾ يقجد دفقؾ يػقد أن حوؾظ افؼرآن ٓ تلـؾف 921س

 إرض؟

 ج: ٓ يقجد دفقؾ ظذ ذفؽ.

 ب ادوء أثـوء خطبي اجلؿعي؟: مو ُحْؽؿ ذ929س

 ج: ٓ بلس بذفؽ.
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: هؾ ادسبقق يف افصالة ُيتِؿ مو ؾوتف بعد شالم 922س

 اإلموم؟

شالم اإلموم بال  بعدج: ادسبقق ذم افصالة َيؼيض مو ؾوتف 

 ريى.

 : هؾ جيقز يل متـل ادقت؟924س

ًٓ ٓ جيقز، إٓ إذا َخِشقً ظذ كػسؽ افػتـي.  ج: إَجو

صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: ))وإذا أردَت بؼقم ؾتـي،  ؿول رشقل اهلل

 ؾوؿبضـل إفقؽ ؽر مػتقن((.

: مو صحي حديٌ: ))َمـ مل تـفف صالتف ظـ افػحشوء 925س

 وادـؽر، ؾال صالة فف((؟

 ج: حديٌ ضعقػ اإلشـود.



 
128 

: مو ُحْؽؿ صالة افػريضي يف افطوئرة، وأكو جوفس مع 926س

 افعجز ظـ افؼقوم واشتؼبول افؼبؾي؟

 ٓ دمقز إٓ مـ ظذر ـخروج وؿً افصالة.ج: 

حلديٌ: ))َصؾِّ ؿوئاًم، ؾنن مل تستطع ؾؼوظًدا، ؾنن مل تستطع 

 ؾعذ َجـْى((.

ؾؽتؿ ؾعػ ؾامت،  َظِشَؼ : مو صحي حديٌ: ))َمـ 927س

 موت صفقًدا((؟

 ج: توفػ ٓ َيثبً.

 : مو ُحْؽؿ ؿراءة افؼرآن مجوظي؟928س

 ج: إذا ـون فؾتعؾقؿ، ؾال بلس.
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 : هؾ إكبقوء ـؾفؿ معصقمقن؟929س

، ؾال َيؽِذبقن ؾقام كعؿ، معصقمقن ظصؿي تبؾقغ افؼيعيج: 

 ُيبؾِّغقكف ظـ اهلل.

ؾفـوك مو جوكبقا ؾقف افصقاب،  أمو اجتفوداهتؿ اخلوصي، 

 وَأْرَصدهؿ اهلل فؾصقاب ؾقفو.

: مو صحي حديٌ: ))َمـ موت وفقس يف ظـؼف بقعي، 941س

 جوهؾقي((؟ ِمقَتيموت 

 هذا احلديٌ ثوبً صحقح.ج: 

فؽـ معـوه ذم اإلموم ادُتَػؼ ظذ إمومتف، افذي اجتؿع  

ادسؾؿقن ظذ أكف إموم، وأصر إفقف بوإلصبع: )هذا إموم( 

وافذي يشذ ظـف يؿقت ـام يؿقت أهؾ اجلوهؾقي، ـوكقا 

روا ظؾقفؿ أحًدا.  َيؽرهقن أن ُيممِّ
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 وفقس معـوه أكف موت ـوؾًرا. 

افدظوء: ))افؾفؿ احػظـل بوإلشالم : مو صحي هذا 941س

 ؿوئاًم، واحػظـل بوإلشالم ؿوظًدا((؟

 ج: دظوء ضقى، فؽـ ٓ َيثبً ظـ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.

 تعدد افزوجوت دون إظالم افقافديـ؟ مو حؽؿ: 949س

 ج: جوئز، فؽـ فقس مـ افقؾوء فؾقافديـ.

دة إشؾؿل، ظـ يْ رَ ظـ بُ : مو صحي هذا احلديٌ: 942س

ـون فف  ،اعِنً ر مُ ظَ كْ ـ أَ مَ ))ـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، ؿول: اف

ثؾف، يف ـؾ ـون فف مِ  ،ؾفـ أكظره بعد حِ ومَ  .بؽؾ يقم صدؿي

 ((؟يقم صدؿي

 ج: صححف ؾريؼ مـ أهؾ افعؾؿ.
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 : مو ُحْؽؿ افؼقوم فؾؼودم؟944س

))َمـ َأَحىَّ ورد ظـ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ أكف ؿول:  ج:

 ول فف ؿقوًمو، ؾؾقتبقأ مؼعده مـ افـور((.أن يتؿثؾ افرج

 فؽـ هذا ؾقؿـ َأَحىَّ ذفؽ.

َوَرَد بسـد حسـ أكف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ـون إذا  وأيًضو:

دخؾ ظذ أصحوبف، مل يؼقمقا فف دِو َيعؾؿقن مـ ـراهقتف 

 فذفؽ.

 فؽـ إن ؿوم صخص فشخص تقؿًرا مـ ؽر ضؾى، جوز.

ؿ فألكصور، دَو َؿِدم شعد بـ ؿول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾ

معوذ حَيؽؿ ذم هيقد بـل ُؿريظي: ))ؿقمقا إػ شقدـؿ((. وردت 

 ( وٓ تصح.َؾَلْكَزُفقهزيودة: )
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ـ بؿجؿقظفو، أن جعػًرا دو َؿِدم مـ  وورد مـ ضرق ُُتسَّ

ى بف.  احلبشي، ؿوم إفقف افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، وَرحَّ

اهلل ظؾقف وشؾؿ ـوكً وصح أن ؾوضؿي بـً رشقل اهلل صذ 

إذا ذهبً إػ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، ؿوم إفقفو 

وأجؾسفو. وإذا ذهى إفقفو افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، ؿومً 

 إفقف ؾَؼبَّؾْتف وأجؾستف.

 ووردت يف هذا افصدد كصقص ُأَخر ـثرة.

ًُ ادسجد ؾؼوم إيلَّ  ؿول ـعى بـ موفؽ دو توب اهلل ظؾقف: ؾلتق

 ـ ُظبقد اهلل هُيرول، ؾصوؾحـل وَهـَّلين.ضؾحي ب

جوز  ؾنذا ـوكً هـوك ظؾي دظً فؾؼقوم فؾشخص افؼودم،

افؼقوم فف وٓ دفقؾ يؿـعـو. وفؽـ ٓ تؽـ ظودة، ـؾام َؿِدم 

 صخص ؿؿـو فف، إكام حلوٓت خوصي، ٓ بلس بذفؽ.
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: هؾ َثَبً أن ظثامن ريض اهلل ظـف َخَتؿ افؼرآن يف 945س

 فقؾي؟

 افقاردة ذم ذفؽ أشوكقدهو ؾقفو مؼول. ج: أثور

 : مو ُحْؽؿ بقع أدوات ادؽقوج؟946س

 ج: ٓ بلس بذفؽ.

 : إػ موذا جَتـحقن يف اهلبوت بغ إوٓد وافبـوت؟947س

ى ؾقفو بغ افقفد  أجـح إػ أن اهلبوت إن ـوكً يسرة،ج:  ُيَسقَّ

 وافبـً.

ر ؾلختور أكف  أمو اهلبوت افتل تؼقم مؼوم ادراث،  ـَ ُيعَطك فؾذَّ

ؾقفو ِمثؾ حظ إكثقغ، حتك ٓ يتفرب مـ افتقريٌ افؼظل 

 بسبى اهلبوت.
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))اتؼقا اهلل  أمو حديٌ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: 

واظدفقا بغ أوٓدـؿ(( ؾؿحتؿؾ أن يؽقن ادراد 

 بـ)أوٓدـؿ(: أن يؽقكقا إوٓد افذـقر.

 ؟: مو ُحْؽؿ فبس افبوروـي يف ادـزل948س

 ج: ٓ جيقز: َّٕنو مـ افقصؾ.

: مو مدى صحي هذه ادؼقفي: )ـون صذ اهلل ظؾقف 949س

 وشؾؿ ؿرآًكو يؿق ظذ إرض(؟

ج: هذه فقسً حديًثو، وٓ أظؾؿف ثوبًتو ظـ افصحوبي هبذا 

 افؾػظ.

 : مو هق افربو؟951س

 ج: افربو هق افزيودة.

 وفف صقرتون: ربو افػضؾ، وربو افـسقئي.
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ؾفق أن َتشسي ـقؾق متًرا رديًئو بـصػ ـقؾق متر  ضؾ:أمو ربو افػ

 جقد. ؾفـو حصؾ َتػوُضؾ.

ـذفؽ أن تشسي تسعي جراموت ذهى جديد بَعَؼة 

 جراموت ؿديؿ. ؾفـو حصؾ تػوُضؾ ؾال جيقز.

ؾفق أن ُتسؾِّػ صخًصو مبؾًغو مـ ادول إػ  أمو ربو افـسقئي:

 زمـ، وتلخذه بعد افزمـ مع افزيودة.

 ُحْؽؿ جرس افبوب؟: مو 951س

 ج: ٓ بلس بف.

 : مو ُحْؽؿ َمـ ُؿتِؾ مـ جـقد اجلقش أثـوء خدمتفؿ؟959س

ج: ؿول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: ))َمـ َؿوَتؾ فتؽقن 

 ـؾؿي اهلل هل افعؾقو، ؾفق ذم شبقؾ اهلل((.
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 : مو ُحْؽؿ افؽالم أثـوء ادق يف اجلـوزة؟952س

 ؿً ذم اجلـوزة.ج: ُيؽَره، ـوكقا حُيِبقن افص

: هؾ جيقز مجع افصالة مـ أجؾ افعؿؾ، وٓ أشتطقع 954س

 افصالة يف وؿتفو؟

ج: إِْن َظَجْزَت متوًمو جوز فؽ ذفؽ، وفؽـ ٓ تؽـ ظودة 

 ُمطَّردة.

: مو صحي حديٌ: ))افؾفؿ إين أشلفؽ بحؼ 955س

 افسوئؾغ وبحؼ ممشوي((؟ 

 ج: شـده ضعقػ.

رضف أو اكشغوفف، : صخص ٓ يستطقع ؿقوم افؾقؾ د956س

 ؾفؾ جيقز أن يقيص افـوس بؼقوم افؾقؾ؟

 ج: ٓ بلس بذفؽ، وهذا رأي َجفقر افعؾامء.
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: مو ُحْؽؿ افتقشؾ بذات رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف 957س

 وشؾؿ بعد مقتف، مع اظتؼود أن افـػع وافرض بقد اهلل؟

 وهؾ صحً ؿصي ظثامن بـ ُحـقػ؟ 

رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف حودثُتف ذم زمـ  ظثامن بـ ُحـقػج: 

 وشؾؿ، وافرشقل حل.

ًَ بنيامكؽ برشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف  أمو بعد ادامت، ؾنذا تقشؾ

 وشؾؿ ؾجوئز.

 : هؾ دظوء آشتخورة بعد افسالم أم ؿبؾف؟958س

ج: افظوهر أكف بعد افسالم: حلديٌ: ))ؾؾرـع رـعتغ مـ 

 ؽر افػريضي، ثؿ فقؼؾ ...(( احلديٌ. 

 ؼتيض افستقى مع افساخل صقًئو مو.ؾـ)ُثؿ( ت
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: هؾ افعاممي ُشـي كبقيي؟ وـقػ حيققفو َمـ َيسؽـ 959س

 ادـوضؼ افثؾجقي افبوردة؟

ج: افعاممي فقسً بُؿؾِزمي، وفؽـفو ُشـي ظـ رشقل اهلل صذ 

 اهلل ظؾقف وشؾؿ، ذم بالده ـوكقا َيؾبسقن ذفؽ. 

 ؽ.ؾنن َفبِسَتفو ؾحسـ، وإن مل تؾبسفو ؾال إثؿ ظؾق

 : مو ُحْؽؿ افبقع بوفتؼسقط؟961س

 ج: افبقع بوفتؼسقط جوئز.

َبو اهلُلَوَأَحؾَّ }فؼقفف تعوػ:   َم افرِّ  .[275]افبؼرة:  {اْفَبْقَع َوَحرَّ

 وفؼقل افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: ))افَبقِّعون بوخلقور((.

: هؾ ـون )زيـ افعوبديـ( يصع أفػ رـعي ـؾ 961س

 فقؾي؟
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 وٓ يتسع افقؿً دثؾ ذفؽ. ج: ٓ أظؾؿ ذفؽ،

وٓ ُيتصقر أن حَيقد )زيـ افعوبديـ( ظـ ُشـي رشقل اهلل صذ  

 اهلل ظؾقف وشؾؿ. وٓ أظؾؿ شـًدا هلذا.

 : مو ُحْؽؿ وضع اجلريدة ظذ افؼبقر؟969س

 مو اضرد ظـ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؾِعؾ هذا.ج: 

ـ حقطون بحوئط ممر صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  أكف إكام افقارد: 

بون ذم ؿبقرمهو، عذَّ ع صقت إكسوكغ يُ ؿِ ادديـي أو مؽي، ؾَس 

بون عذَّ بون، ومو يُ عذَّ قُ ف )إَّنام)ؾؼول افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: 

ستس مـ بقفف، بذ، ـون أحدمهو ٓ يَ ))ثؿ ؿول:  ((ذم ـبر

 . ((ر يؿق بوفـؿقؿيوـون أَخ 

ؿز مـفام  ثؿ دظو بجريدة، ؾؽرسهو ـرستغ، ؾقضع ظذ ـؾ

ًَ  ملَ ـرسة، ؾؼقؾ فف: يو رشقل اهلل، ِ   !هذا؟ ؾعؾ
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إػ أن ))أو:  ((ػ ظـفام مو مل تقبسوػَّ فعؾف أن ُُي ))ؿول: 

 ((.بسوقتـ

وفؽـ مل َيػعؾ ذفؽ ـبور افصحوبي، و مل َيػعؾ افرشقل صذ 

 درة.تؾؽ ااهلل ظؾقف وشؾؿ هذا إٓ 

ذي أوىص أهؾ وافذي َصـَع ذفؽ ُبَرْيدة بـ احلَِصقى، هق اف 

 بقتف بؿثؾ ذفؽ.

 : مو ُحْؽؿ افسبح مـ افبقرصي؟962س

 ج: أكصح بوفبعد ظـفو: دِو يعسهيو مـ إصؽوٓت ـثرة.

 : َمـ هؿ افدروز؟964س

ج: ؾئي مـ ؾئوت افضالل، وتػصقالهتؿ َراِجعفو ذم ـتوب 

 ))ادَِؾؾ وافـَِّحؾ((.
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 : مو أؾضؾ ـتوب فؾتوئبغ؟965س

 ج: ـتوب اهلل.

 : مصحػ ؿديؿ ممزق، هؾ جيقز َتريؼف؟966س

ق ظثامن ادصوحػ وأبؼك مصحػ  ج: جيقز حرؿف، وؿد َحرَّ

 حػصي.

 : هؾ فبس افـؼوب يف ضقاف افتطقع واجى؟967س

 أختور أن تغطقي افقجف جتى.ج: 

ؾؾؾؿرأة أن تؽشػ ؾقفو افقجف، أمو إكسوك ـوحلٍ وافعؿرة،  

ًٓ خػقًػو ظذ وجففو، ؾال   بلس.وإن أشدفً إشدا

ؾتغطل ؾقف ادرأة وجففو، ؾفق فقس ـوحلٍ  أمو ضقاف افتطقع،

 وافعؿرة.
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: إموم يصع واؿًػو، وفؽـ ظـد افرـقع وافسجقد 968س

 جيؾس ظذ ـرد، ؾفؾ َمـ خؾػف يؼػقن أم جيؾسقن؟ 

 ج: ظذ ادلمقم أن يؼقؿ صالتف ـام يستطقع:

 اشتطوعافؼقوم ؾال جيقز فف اجلؾقس، وإن  اشتطوعؾنن  

 سجقد ؾقجى ظؾقف أن يسجد.اف

ي  }: مو شبى كزول ؿقفف تعوػ: 969س ـْ َيْشَسِ ـَ افـَّوِس َم َوِم

ـْ َشبِقِؾ   فُِقِضؾَّ َظ
ٌِ ِدي َق احْلَ بَِغْرِ ِظْؾٍؿ َوَيتَِّخَذَهو ُهُزًوا  اهللِهَلْ

ْؿ َظَذاٌب ُمِفٌغ   ؟[6]فؼامن:  {ُأوَفئَِؽ هَلُ

ـون ؿد ورد ظـ ج: فقس هلذه أيي شبى كزول خوص، وإن 

بعض افسؾػ أَّنو كزفً ذم افغـوء.  فؽـ ٓ يصح هلو شبى 

 كزول.
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 : مو صحي حديٌ: ))اخلوفي بؿـزفي إم((؟971س

 ج: حديٌ ثوبً صحقح.

 : مو ُحْؽؿ افـذر؟971س

 ج: افـذر ذم اجلؿؾي ُيؽَره إكشوؤه.

 فؽـ إذا كذر افشخص، فزمف افقؾوء بوفـذر. 

صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ َّنك ظـ  افـبلؾألن  أمو وجف ـراهتف،

ج بف مـ ستخرَ و، وإكام يُ د صقئً رُ إكف ٓ يَ ))افـذر، وؿول: 

 ((.افبخقؾ

ُيقُؾقَن بِوفـَّْذِر َوَُيَوُؾقَن  }ؾؾؼقفف تعوػ:  أمو وجف افقؾوء بف،

ُه ُمْسَتطًِرا  وَن َذُّ ـَ  .[7]اإلكسون:  {َيْقًمو 
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 : ـقػ يتعؾؿ ادرء تػسر إحالم؟979س

ًٓ أج:   بسمال اهلل ذفؽ. -و

 ظؾقؽ بؼراءة افؽتى ادصـػي ذم هذا. -ثوكًقو   

 افزم تؼقى اهلل تعوػ. -ثوفًثو   

 : مو ُحْؽؿ وضع افعطر وافطِّقى ظذ ـػـ ادقً؟974س

ج: ٓ بلس بذفؽ، فؽـ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿول: 

إن رأيتـ ذفؽ،  ،و أو أـثر مـ ذفؽو أو مخًس اؽسؾـفو ثالثً ))

و مـ صقئً  :أو –ا رة ـوؾقرً در، واجعؾـ ذم أِخ امء وِش ب

 ...(( احلديٌ.-ـوؾقر

و. أمو َوْضع افعطر ظذ افؽػـ،  ؾال أظؾؿ ؾقف كصًّ
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إن صػوهو اهلل ؾسقف تؼرأ )شقرة  ة كذرت: امرأ975س

، وفؽـ مو اشتطوظً افقؾوء بوفـذر،  ًْ افبؼرة( يقمق و، وُصػق

 ؾامذا تصـع؟

ر ـػورة يؿغ  : حلديٌ: ))ـػورة افـذر ـػورة يؿغ((.ج: ُتؽػِّ

 : مو ُحْؽؿ وضع صقرة ادقً يف افصوفقن؟976س

ج: ٓ جيقز، ؿول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: ))إن 

 صقرة((. ؾقف ـؾى وٓادالئؽي ٓ َتدخؾ بقًتو 

 : كريد ذـر بعض افؽتى ادمفػي يف تػسر افرؤى؟977س

 ري((.ج: )ـتوب افتعبر( ذم ))صحقح افبخو

 ب افرؤيو( مـ ))صحقح مسؾؿ((.ـتوو) 

 ومـ افؽتى إمفوت. 
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شقرة وهـوك أبحوث ذم ))تػسر افؼرضبل(( ذم تػسر 

ًْ ظدًدا ـبًرا مـ يق شػ، ظذ وجف اخلصقص، ؾؼد مَحَؾ

 افرؤى.

: مو ُحْؽؿ صالة رجؾ َشؾَّؿ ظـ صامفف ؿبؾ يؿقـف ظـد 978س

 اكتفوء افصالة، كوشًقو؟

 .ج: افصالة صحقحي

 : هؾ جيقز أن أظؼد ٕخل ظؼد زواجف وهق مسوؾر؟979س

ؾؽ أخقك. َـّ  ج: كعؿ، جيقز، إذا َو

: صخص كذر أن َيذبح خروًؾو، ؾفؾ جيقز فف أن َيذبح 981س

 كعجي؟

ج: ٓ جيقز: ٕن اكتؼول افـذر مـ إدكك فألظذ جوئز، 

 واكتؼول افـذر مـ إظذ فألدكك ٓ جيقز. 



 
147 

افـعجي، مو اكتؼؾـو مـ افؽبش إػ ؾؾام ـون افؽبش أظظؿ مـ 

 افـعجي.

فؽـ فق كذر أن َيذبح خروًؾو ؾَذَبح بؼرة ؾال بلس: ٕكف اكتؼول  

 مـ إدكك فألظذ. 

: أهيام أؾضؾ: َتعؾُّؿ تػسر افؼرآن وَتدبُّره، أم َتعؾُّؿ 981س

 افؼراءات افَعْؼ؟

 ج: ـؾف ؾقف خر، وأجـح إػ تػسر افؼرآن وَتدبُّره.

و ُحْؽؿ ذاء جفوز مـ زـوة ادول دستشػك : م989س

 حؽقمل؟

 ج: ٓ جيقز ذفؽ مـ أمقال افزـوة.

: هؾ َيدخؾ يف افربو أخذ أفػ جـقف ؾضي دحؾ بؼوفي، 982س

 وتبديؾف بلفػ ومخسغ ورؿقي؟
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 ج: كعؿ، َيدخؾ ذم افربو.

 : مو حد صؾي افرحؿ؟984س

 ج: ظذ ؿدر آشتطوظي.

 دكوك أدكوك.أمؽ وأبوك، وأختؽ وأخوك، ثؿ أ

 ؟افِعقـي: مو افػرق بغ بقع افتقرق وبقع 985س

ؾفق ذاء شؾعي بوفتؼسقط، وبقعفو  أمو بقع افتقرق:ج: 

 فشخص آخر كؼًدا )ـوش( مـ أجؾ احلصقل ظذ افقرق.

ؾفق ذاء شؾعي بوفتؼسقط، وبقعفو فـػس  :افِعقـيوأمو بقع 

 كؼًدا )ـوش(.  يً مـفافشخص افذي اصس

 )شقرة افػوَتي( واجبي يف افزواج؟ : هؾ ؿراءة986س

 ج: ٓ دمى، ومل َتِرد أصاًل.
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:  مو صحي حديٌ: ))َكَزل احَلَجر إشقد مـ اجلـي 987س

دْتف خطويو بـل آدم((؟  أبقض، ؾَسقَّ

 ج: ٓ يصح.

: هؾ افطػؾ افصغر أثـوء َؽْسؾف، ُتغطَّك ظقرتف مثؾ 988س

 افؽبر؟

 ج: ٓ، إمر ذم هذا شفؾ.

مـ أَنور  وافػراتي حديٌ: ))افـقؾ : مو صح989س

 اجلـي((؟

 ج: ثوبً.

ْعَرى}: ؿول تعوػ: 991س ُف ُهَق َربُّ افشِّ  [49]افـجؿ:  {َوَأكَّ

ْعَرى؟   ؾام افشِّ
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 ج: كجؿ ـبر معروف، ـقـى ـبر معروف.

 : مو ُحْؽؿ خوتؿ اخلطقبي؟991س

ج: مل يؽـ فؾخطقبي خوتؿ ظذ ظفد رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف 

 وشؾؿ.

ومل يؽـ افرشقل يؾبس تسع دبؾ أو خقاتقؿ، ـؾ خوتؿ أو  

 .زوجي مـ زوجوتفدبؾي مؽتقب ظؾقفو اشؿ 

 : مو صحي حديٌ: ))خرـؿ َمـ ُبؼِّ بلكثك((؟999س

 ج: ٓ يصح وٓ َيثبً.

َؾاَل ُأْؿِسُؿ  }: مو تػسر )اخُلـَّس( يف ؿقفف تعوػ: 992س

ـَّسِ   ؟[15]افتؽقير:  {بِوخْلُ

(: افؽقاـى افتل ََتْـَس وَتتػل وترجع إػ ج: )اخلُـَّس

 أموــفو.
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 : هؾ جيقز افسحؿ ظذ أهؾ افؽتوب؟994س

 ج: ٓ جيقز.

: مو ُحْؽؿ وضع ادرأة ادـتؼبي فؾؿؽقوج وهل خورجي، 995س

 وفؽـ َتظفر بف أموم افـسوء ؾؼط؟

 ج: ٓ موكع مـ ذفؽ.

ًُ بـًتو، ؾفؾ يصح إذا 996س : أخل أكجى وفًدا، وأكو أكجب

 أردكو افعؼقؼي أن كشسك يف هبقؿي واحدة ـبؼرة مثاًل؟

 ج: يصح ذفؽ.

: شوؾركو أشبقًظو فؾـزهي، ؾفؾ فـو أن َكؼُك وَكجؿع 997س

 خالل هذا إشبقع؟

 إذا َؿَكُتؿ ؾؾؽؿ وجف. ج: 
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 ُتتِؿ بعد ثالثي أيوم بؾقوفقفو. ٕـثرون يؼقفقن:وا

 : هؾ َتبطؾ صالة َمـ َيؿسح ظذ اجلقرب؟998س

 تؾؽ مسلفي خالف بغ افعؾامء.ج: 

 : مو ُحْؽؿ ؿراءة افػوَتي يف ظؼد افِؼران؟999س

: )هؾ وردْت ظـ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ أم  ًَ ج: إن شلف

)ٓ 

 َتِرد ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ. ؿؾً: مل

 : هؾ ُيشَسط افسـ يف افعؼقؼي؟1111س

افعؼقؼي وهؿ افذيـ ؿوشقا  ؿول بذفؽ بعض أهؾ افعؾؿ،ج: 

 ظذ إضحقي.

 واهلل أظؾؿ. وأختور أن إمر ؾقف َشعي، 

 


